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JIOERA, een . nieuwe ~chakeli.Dg en een nieib, ···geluid~ Het · heeft vel -.r eTen 
. . . : -~ .... ,,. ~ 

. ' . 
geclu~ -.ar.,.,~•~ .,~•ctnt is weer aan.gebroken dat oue trouwe le~l'a zic ,h .. d,-

. ogén uit het hoofd kunnen lezen. •t iB veer een razendi.Dtereaaute _editie , 

geworden, bo(o )rdeTol belangwekkende analyeee en . anaant• ~ te•:Yerai.agèia~ · • 

·Dit maal hebben ~ :liefst rler ~e~ •• hu ongetwijfeld boeiende partije~ 

uitTeerig Toor jullie geualyaeerd en TIID fraaie BOll8 Dali-chtige di&gNIIMn 

Toorz~en • .Het zijn de eerste teaa-epelere Paul Tan der 'fen•, Toa ttlrk en 

natuurlijk Rob Tan GOllpel alaaede het talent Rudie Tan Megen. Byzon4er ia 

ook een bijdrage •it het Terre Badapeat van oll8 aller Wille• KI.ankert. 

Sommigen Tan jullie zal aiaaohien de gedateerdheid Tan sijn aohrijf8'1 .op

Tallen aaar ~· _weet hoe ~t gaat in het Oostblok. Met de poatbeatelling. 

·Jaaj ».;~ •• nlde enkele bladstjden •teen uuant te.....,eralag waarin 

OJU!I een kljkjè wordt gegund achter de sohe1'119n Tan US 2. BeTendien anal.y41eert . 

hij iÁ ee~ tweede arlikel een leuke partij vaar :hij ook s •n bu11nrcnawblieet 'te . 

betrekken. OD.se aympathieke wedstrijd-leider extern Roland TaD llartinga"f'eldt · 
• ' • 

7 

' . ·,. komt. •t een Teralag . TO de externe perikelen en leTert gedetailleerd~ . 

reaultaten Tan eenieder ·die ~ich geregeld achter het bord neatelen om 
;:· . 

. de eer .... · ~· club te Terdedigea~ Ale laatste Talt nog te •lden dat in dese 

Scllakeling éen nieuwe rubrie~ Tan start gaan onder de naam GARGl,. 

··Verder vena Jk jul~~ ~o~ T~-e+ leeap1êsièr toe en hopelijk tot apoedig. 

' Adriaan 

, N.B. Ik ·,aag -aiet ...-er'g.ten Marc Ordodi, one heofdredacteur, ~~r nog te 

lOTeia, ·z~der wiena org&Diaatorieche ·kwaliteiten dit . ~•• '"niet 

... age~ vae geveest. (je aoet h•• er vel _eTen TOOr uit àijá'·.bed 'belleR) 

·"' ... l 

F.eJl opaerke~ Htteareeu: 1. d4 t6 2o:'~ e5 3. &4 e4 ... J>t4 1,,: 

f5 ,. 11.3 Le7 6. ma2 Le6 ?. ~3 c5 8. 'lg3 Da5t9. Pd2 Ui4 10• t3 

U.3 11. d' e:, 12. c4 t't pat I u f.l~"") '. , . . , . . 

0At IN 12 ?? , . 
11 II 

' ~ p<it .. ·.iN 

. .-· ~· . : ·~,; • '_.r ~ .~ .. '. 



8ollaakffiada a àoburfrieacU.aal 
!let ai.e1tW grN,.~. in 4le iatUM o-,.titie Meft peel pwl'kt ea ia 
clee••r WNII alle gr..,.a atpwrkt. Dit ll\1ll • nn1tateaa 
.... Is Yiaeer a.u'Si.11111 (preft.o:latl), Pal Ted.Vene verd twe .. , de 
nat depaclHrdea Jvgea stlgter, Tea !lark a CNa Mlan. '1'IIUa u Lftll S. 
tNk si.oh ten,. 

GNeJ na ,r•••••dl soa ta, lefl ,,_., ~ • ,. Qaiauiea. Degraclalltaa 
Bellpl, Vemdpr, "t1 ·• •• Jereea CINot. 

<!Nep III1 ~I Plnt•r, v.n .... hu de GNot. O..pa:IIÏl'l.1 , .. 
w1ge.,.... t;rlk_, v.. BeTuu •11 vaa 1uuaa ... 1e • 

. <!Nep DJ fl'l•ftlldll Vq lllarle 1 Vu v.a, Oftre• a IJtelanu. 

1) Men moet óp de vastgestëlde ·datum ~e betre?tende partlj spelen, op strafte van een reglgmentaire o. Bij vehindering dient men de tegena t der ot de groepsleidër tljdig te verwittigen om een nieuwe afspraak te maken. Je kan natuurlJjk · ·ook vooruit spelen of bij iemand thuis. 2) Promotie- degradatieregeling .als in de eerste cyclus (zie boven). 3) Niet v66r 25 maart gespeelde pa~~en leveren beide spelers een O op , tenzlj 66n van bei4e duidel\jk_d~~~eidheid heeft getoond de partij te spelen. ·, ·•,. · 
4) Afgebroken partijen dienen ·t.,illfr · uitgespeeld voor 25 maart, anders dienen ze~ ~bitragtfte w n voorgel~ bij de arbitragecommissie (P vd ,ei:.vê;~:--Turk). 
5) Na het beëinigen 'Van..tlpirttj diene Ból"d, Klok en Stukken terug 

te worden gezet in de~. Gebruikte kopjes~ g~azen,en ·~~;iite gevolgen van drank- ook- en eetactivite~ten moeten ' naar boven worden geb t, opstraffe van eenl)ak slaag. se regel geldt overigens . voor · clubavond. 

Jaap J>eiMla 
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• HST SCHRILLE CON'IR:AST 

', • I -.. 1 • 

.. ·-S., .. -•~XL. . ll.o.etpT.•.11:Cl:-·~..s..t.ar .t... ..t.e.gea - · 
Caissa 2,ceTelgd •••r twee 

•·k4á~+J;ID:afgetekende nederlacen, 
,, 1.8• tech à.uide1ijk . «ew•rden dat 
. · US ' 2 de kaapioe1usa ·spira _ties meet 
' lát~n vareá~S~erker- ~àoc,us 2 

.. ·•àe de laauden èlichtkni.jpen als 
. se ilet •ecradere1ï!Het ' is ' te 

hepeia dat ·)de ••erieëns ••or
·beeldice ' teàapes't "' &f t . teäa 
uit «e · gevàreasone kan halen. 
( ïlïe _· bijgáande stàiidènlijst) 

' ./ 

' pers•••1~Jke sCeres 
Heak · S:iàe . 1/3ä '3:3~ 

( ~itark Ord•di fl3•i6, 6" 
. A.41 Ri:élder f /.3=16, .6" · 
· A41rlaaa Heutsmûlî~r · 1t/)1•5°" 
· 'Jaap Jhillèma · · · ·2f/3•83,~ 

Thijs Wean:fser .·1J3~3j,3~ 
Fran e Rijk 1/j.33,3" 
Ad Putter ~ •. ' : · · · '": ·. 1/2. ·,~ · 

· -J-aa:p""Tall ·--de--Yeea ·- ·---· ··2Y,-=S3, '" 

Bert 'Westen 1 
'.:' • '. if/~,5.~ : 

Feas ~reot f/rmi.5~ 
• • l • • • ~ / ________________ ._,... .......... ~ ... -~ .. .;; .......... ___ _ 

Teor US 3 is de kaas •P -
~egrafla tie enora ÇO"O t ·.:S-e11 'blik 
•P de staadenlijst -~t "4nde
lijk waarom.Teor -Je ·eerst~ ~aap-

. 1- . · r t f 
1 ·. ' ' · 

salie• llederlaag •'tecea .Alaere 
Jaa•clen wij ••c een "ce.l.d -ig . e -xcuus 1 

)_ ~ - j • 

wij warea inc..,.leet.Maar voor 

de daaropTelcende t;wee n_ede'r~ 
lacea ia geen celdig excuu~ aan 

te ~ijsen.Nieitte•in ~ •••t liet 
in••• Teraece• .JA~gea aj.a•te•s 
14n-.Terwilua:1Jlg te behalen,•• 
tt.craa"ti.'• alsaog te veorkeaen1 . 

j > -, ·:: ,.., • r • 

Persooalijke s.c•re& - ;, .. ~; . _. 

_Onn..,• ... Ra~e.r.s __ ·-_, .. _. _ .i/ b.2 5" 

R~lud.v • . '. 

·; · ua~tinê~.,:é'1èit' 1t/3. ·5~ 
Maurice · TeJaelix . ··, . , .. , ,·1tl2~75~ 
1tild~•~t · l3niasaà · ·' ·; · ,, . -, · oSa,. 

'""Èrik~-.'..v1. 'cS; ·f~n: .· ·" ~. "· · -~''ii/2•<YI, 
Kees ~ -· · .. ,, .. : R"I "' . o/o 

·. Peter ·va1-î'lta'.ariè " tï2~·25" 
.. a~áa1,ï' 'uoeclaad.:. - 'ói2=0'/. 
: J~iá~ ,ÎL.e~1'i~ ', 'l . n·,·· 1t/2:s7.5~ 
: lte~b~f.t YkèÎ~:ist~ '-; ,··· Ö/i;;or;, 
, ·.Jà'.cq~ês ·àiikemi ' J, · 1/2;.;5°" 

. . . ' .. ; . . . ' 

Márk O.eree• ·it/2'-75~ 
Ruud vari Meg41tn ·. 0/0-0'/, .:t••• G~oot :_. · ··, ._., . . , .. .ï !.:~': .''ij/-Ö-/0'/. 

. ··: ëJ>i1tter Heriag ':t ·; , . n\, o/~ 

! , ' 

. EJt •u. . •• ••ii'ti4tt · M.-"""' r : 
us · # llee .f't sleèh~sl ' 4h. wed~ijd 
.,. . ·ia.et ·nippertje Têrl•rlmJ}jêt ••1 
s 1 èèft.'ts ·. , '• weds1;,r'i ·'J• tBet · ;.,.~.r 

. ' 

het greteadee~e ·=viit ex--Plléen:lx-
. ledén bestaande ·.t4tût 'héef" ·t ,;·•P dit 
.... nt een cre ... _t1ta1ïs .... ·te ··,: 
pr••Óveren naar 'de'· ;; .... .,.. ·klasse, 
··Heel adsechien ')tat1ffre'D <t1S·'33 ·~ 
US ··4·· elkaaro --- - · ·-- ·· 

P.ers•onlij~e '9ceres 'bijgewerkt 
- t/• 12•11-1985 · •I ;- ' / •:; C, 

Nico Tan 'B.T&'t'•• .: ,:,." ., lf~5o; 
Ja.eque• Hyllce.
·M'ttré4Jl ·srokla.nd 

' ' ' · 1/2= .5°" 
;! '" 1t/2=75" 

RtJn 'PallllWr . ' ' . .' 
1 

' ' • 
1· '. " • 'lf-Z* .5°" 

_Ricliard P:t.•tod ···' · , r ·1'/1i=1.0C>; 
Beb 'Meichë~• ' · · J- ·· ' • ' .r ; a &/''z-0,, 

• Pieter ' iiering · · ·. "· '";~)V ··,,:·2Y~ '1oo; 
Marce 1 :Beudelfi j'D ."· · · tl/1.'*<Yfo 
p~~r de Wit o/o 



. " 

·SCHAAKBOND GROOT-AMSTERDAM 

OPGEP.ICHT 2S MAART 1969 KON. GOEOGEK. 17 APRIL 1973 

K.v.K. nr. V 530804 

8 november 1985 

UITSLAGENLIJST Nr. 1 . SEIZOEN 1985/86. 
-- · . ~ 

: 1 JEUGD 
Prom.klasse 2e klasse C l; 4e kl~se A l 1e klasse 

1 3i - ~ 141 5 - 5 309 4 .- 4 I 442 1 - 4 
2 7 - 3 142 5 - 5 l 310 2 - 6 . 443 4 - 1 
3 8 - 2 143 3 - 7 1 ~ 11 444 3 - 2 
4 6! - 3i 144 6 - 4 j__?12 4i - 3-! 445 2t - ~ 
5 2i vl 4i 2e klasse D 4e_kl_ a_s-se ·-·B- 446 4 - 1 

6 2ivl 4i 169 4i - 5i· 337 5ivl 1i 447 4i - i 
. ? .. ~~!~l 4i 170 5à - 41 338 ·5t - 2-à- 448 1i - 3i 

1e klasse A 171 4-à - 5i 339 3 _ 5 449 1i .- 3i . 
· 29 · 7 - '3 172 6 - 4 ~-48--kl_a_s -se- 0--1 2e klasse A 

. ,: '30 4 - 6 470 3! - 1t . 31 3i _ 6i . 3e klasse A 358 1 - 7 471 1 _ 4 

1
32 5 - 5· ~;i l : ;t ~-~ 1 : !* 472 2 - 3 

. 33 ,. 5 vl 3 · 199 6à' _ 3i --·- ·-·-·-· .. ___ . 47 3 · · 1 - 4 
34 ·Si ~ 1i 6 · 4e klasse D 47 4 5 , - 0 

1~ - klas-;;-R --·· ~~ 3!~ 3
4

.i 379 • 6 ~- 2 475 2 - '3 · 
57 ~ · - 31 ·· 202 2- vl 6~ 1380 1i - 6i 476 :4 - 1 · 
58 8 - 2 203 4Î - 5i 381 .5 - 3 477 1 - 4 

382 2ivl 3i 59 6 · .· - 4 .. 3 kl B . ·-- - ---- .... ·- __ . 2e klasse B 
: . 7

4 
;

1
· ., 

3
3~ . 2; 5 ~is~ ~ - l 5e klasse A ·t' 498 1,: - 3t 

226 5t - 4-t 400 4 - 4 499 4 - 1 
~klasse A , 227 7'k _ 2i i 401 5 - 3 l 500 3 (+) 1 
85 9 - 1 . ~ 228 5à - 4-! j 402 1i - ~ ! 501 3 - 2 
86 4* ~ 5i: 1 '- -· -- -.-• _ _ c:·-f 5e kl~sse B i 

5
50

0
2
3 

1 : 1 
87 . 6"- .:_ 4 1 3e kla.sse C ., A21 3..l.. ü : ..:.z q 

88 7 - 3 1253 ~ - 3! 1 . 2 - 'f'2' i 504 3 - 2 
254 4 6 1 422 2 -

6 ! 505 3 - 2 
89 4 - 6 · - . 423 !t 3..l.. 
90 3 vl 6 ! 255 7! - 2i- 1: ·. - '2' i 506 2 "'!' 3 

9
1 7: - 3 1 256 5t· - 4i . 424 3 - 4i l (+)1 partij 0,-0 
· .· i 257 3 - 7 '. 425 5i - ~ 1 

92 .. 5 vl 3 ~ 258 îivl 1i ; 426 6 - 2 ! 3e klasse 
2e klasse l3 ; 259 7 vl 2· -1 

- 526 1 - 4 
113 · 7i - ~ i 260 ~vl 5i 527 0 - 5 
114 2 - 8 ! 528 · 1 - 4 
115 6i . _ Ji 1 3e klasse D 529 2 - 3 
116 2t-- 7i ! 281 6-!-- 3i ' 530 
117 

5 
_ 5 : 282 6 - 4 , 531 5 - o 

118 9
. _ 

1 
· i 283 4t - . ~ . ' 532 2 - 3 

: 284 5!· - ~ ' 533 
119 3 - 7 · 8 i ci . 
120 ttl. _ 7.l. 2 5 3~ - v2 534 3 - 2 

, ·2 2 286 ~ -vl 2t- 535 1 - 4 · 
~-------_.:.:::__-=-. - - ·- · ---- - ---- -- --- ·- ---·'' 

R, US,__ (C<.-;: s~ 2.. 
,..,. 1 

8s. Almtft, - <1S>3 -tR. . 
~ Wctci~~• - ~Sy 
333- US s - \.tl.<-<:-~~ l ,,-- .. 

1 

Teruggetrokken: 1. WSC 3 uit 4e klasse c, vervangen door Ons Huis 2 uit 4e A 
2. MSIC 1 uit jeugd 3e klasse. · · 

Wijziging in het}· ENPS/HWP: wedstrijdleider is geworden W.M. Kappelhof, 
competitieboekje· · de Klencke 65 ••, 1083 HH .Amsterdam 020-427723. 

De competitieleider M. Leusden 



pag. 1 

Uitsla.gen- en nr 2 t 1 2 8 
. standenlijst S anden per 7 .1 • 5 

SEIZOEN 1985/86. (+ "" afgebr.partij) 

; · Klasse 2 8 i(NS B 
' FRO, OTIEKLASSE 1 e Klasse B , 

1. 1ue- w"t 10 36 
, 1. Memo 2 3 6 21 +· 2". m, <~> 2 e 301 1. N.West 2 3 6 20t 

l 
2" F'i'scher Z 1 3 4 17 ++ 3 • zue-iadul e 301 2. Vict/L. 1 2 -4 12t-

i ·· • VAS/ASC 2 . 3 4 16 t ~-:::ht 2 : =~: _ . 'l• B!_dam_2 _ 1 4_ 161 ~ 

1 ,! .. Caissa 1 _3 ,! 1!.++. 6. z«<:/SMUcSe • 22 4. Amstel 1 2 3 13 · 

1 5.x;;-s/Wgm 3- . 2 -2 9 ~: =1!,_01 ub 2 ~ ~~ •• '. 5. US 2 . . 3 2 1~t 

1 6" Tal 2 3 2 -13 + 9 . \118 ·" 2 21 • _r;._M _ _ ,._ - --~~-'-"". '). _2 __ 11 

' f.-T -al._3_ - - - 2-0- -7J ·~, ~lO!!!!.!!!vsl!!!Ï!i~---_: 2:.__::1~'1:_ _ _j 7. Cais:a 2 - 3 1 13 · 

8. Memo 3 3 0 -% . ~ • .a.z.0.1.am. 1 i! o !> . 8. Yu 1 3 0 61-

l 2e Klas se A 2e Klasse B 2e Klasse C 

1
1. PCW 1 3 6 18i 1. VAS/ASC 4 3 5 18 1. Amoba 1 2 4 15 

2" VKVC 1 J. 4 19* 2~ Pegasus 1 2 4 16t 2. Probleem 1 2 4 13 
! 3. AÏmûN 1 3. 4- 18i 3.- ENPS Î - 2 4- 15 3. N'darn-3 - 3 4- 16'+ 

! 4. Fi scher Z 3 3 4 15i 4. 0/Toren 1 . 3 4 16 4. Xemo 4 3 2 12 + 
, ~;,; J\' ve en 4 3 · 3 1.4 5. DCG 1 3 3 16à- 5. '1'al 5 2 1 9 
1 6" Làn•lsmeer 1 3. 2 12! . 6., MSK 1 3 2 12 6. Des/vgm 5 2 · 1 Si 
; i•-A~c 9.ude._1 __ J_ _1_ 13i · 1_._I!!o];.3!!.i_2 __ _l _0 _ _J_ 1._Pi:,.o]! Ê; ___ ! _1 __ 8_ 
, v •. U:t ,4- · 3·- O 8 , "8. N'dam 4 3 O 7 lr. Oaissa 3 2 1 7 

1 
je Klasse . D 3e Klasse A 3e Klasse B 

, 1 o DOS 1 2 4 · 12i 1 • Am' toren 1 , 1. Es '8o - 2 2 

i 2. PCB 1 2 4 11?t ·2. Anlroba 2 . 1 2 J. 

13. Fis 'Ch'ër-.z"'.:2_ -2 .-4- 11 · -~ 3. · ·~~®":1- e:,~':.' ... --~-,;._2.~~ _,.~-+~..;u ... ~~~~ .... ~ilh~!ll!ilf -

1 4. Viot/L. 2 . 2 2 12 . 4. 'l'al. 6 2 2 11 4,. B-lfest 3' -~ 3 4 

: 50 A/veen 5 2 2 .1oi 5. Des/Wp 6 . 2 - 2 1<>t 5. !OZ 1 3 4 · 14 

i 6" !>CG 2 3 2 13i-f. 6. DOS 2 2 O 8 6. Yu 2 3 1 13t 

jl;'.,_O]I _1_ - - - _g_ _o _ _ Bi 1 ._M2.~~ 2 - - - _g_ _o __ 8_ 1_._Pi_O]! ! - - _ J. _1~ !81:i 

' o. Amstel 2 3 O 9if. 8. VAS1 ASC· ter11ggetroklten . lr. WSC 2 2 0 

' je Klass e C 3e Klasse D 4e Klasse A 

1 1" .facca bi 1 3 6 1Jt 1. Pegasus 2 3 6 1, 1. Probleem 3 2 t1~ 
l 2" Donne r 1 J. 5 1 2. lsolani 3 .J. 4 1 2. Amroba 3 · 2 

3, Pro 1ëem 2 3- 16 .... - - .... 4- 1 - - -- ... ' 3 3 3. ODI 2 3 3. DOS 3 3 13 

; 4-, Raad sh eer 2 3 2 1îi 4. Landsmeer 2 3 4 15 · 4. ASSV 1 2 2 7i 
, 5~ Ons Hnis 1 3 2 14 5. Viot./L. 3 3 3 15 5. '1'al 8 2 1 l t 6~ Pio 3 3 2 13 6. Caissa. 5 3 2 14i 6. VKVC 2 1 0 . 

7. Raadsheer 4 2 0 
~ ._Cf!}.J!.S!:_ _! __ J. _2_ 12,t 1 f·-E!P§. g_ - - - J. _1_ 1~ 

• .OOG 3 3 2 10 • TOZ 2 3 0 1 Ons Bnis 2 --+ 40 

, 4e Klasse 13 
1" Al mere 2 

i 2 PCB 2 
i -~ ~-
i 4. Vîct/L. 4 
i 5. Caissa 6 
1 6. ;!..'1.()oabi 2 

i --r" Tal 9 
! 

2 4 12i 
2 4_ 9i 
2 2 9 
2 2 . 7i 
1 0 · ~ 
1 0 1l 
2 O 5t 

4e na.asè 0 
1. 'ral 7 3 5 15i 
f. P!:obl,!em j 2 3 · Si 
3. Es '8o 3 Î 2- 5 
4. Ons Ha.is 2 1 2 4t 
5. Chaturanga 1 2 2 8 
6 Des/Wl!,1117 2 0 4 
7. POH 3 3 0 1oi 
Ons Hllis 2 i.p.v.WSC ; 3 

4e Klasse D 
1. o/'l!oren 2 3 
2. PCW 2 J. 
). a'äedsbeer -3 1 
4. Es •80 4 2 
5 • .Amroba 4 3 
6. A1veen 6 2 
7. TOG 1 2 

6 17 
4- 1,tt+ 

~ ~ 
2 8 
O 5 + 
0 4i 

\fi jzi ging in het • 
oompetitie~kje • 

PCB se cr . en w.l. (wnd.) telef. 02518-567!2, Hr. 
teruggetrokken uit 3e klasse As V AB/ J.SC; 5 . 

Tjemltes. 

.823TIJURST0URN00I Woensdag 5.2 . 86 bij: YU. Nadere bijsonderbeden sijn 
aan de veren i gingen toegessonden. 
Aanmelding bij Mevrouw K. v/d W.al. 
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(_y) pae 2 
SCHAAKBOND GROO'l\-AMS'l'ERDAM 

vervolg uitslagen- en standenlijst nr 2 standen per 17.12.85 
5e Klasse A 5e Klasse B JEUGD 1e Klasse 
1. Donner 2 2 
_g_. V!_VC ~ _ z_ 

-3. Pegasus 3 1 
· 4.; Amstel 3. 1 
5. Probleem 6 2 
6. Amroba 5 : · 2 
7. Raadsheer 5 2 

1. Probleem 5 3 6 13! 
2. Am'toren 2 _l 4 15 
3. Rä'aa.sheer-6 2 3-10 
4. Amstel 4 3 3 13 
5. VKVC 3 2 2 9i 
6. Chesspot 1 2 O 5i 
7. Es •8o 5 3 O 5i 

1 • Amstel 1 4 8 14i 
2. 0/Toren 1 4 7 12 

~ 3. DOS 1 4 4 12i 
4. Caissa 1 4 4 11i 
5. Amstel 2 4 3 8i 
§.._L!;ll~B!!('_!r_1_J_2 __ !,y 
Î• A'veen 1 3 2 ~ 
8. Tal 1 4 O 3i 

JEUÇID 2e Klasse A . JEUGD 2e Klasse B JEUGD 3e Klasse 
1. ros 2 4 8 17 1. Probleem 1 4 8 16 1. DOS 4 4 8 20 2. Am'toren 1" 4 6 13t 2. DOS 3 4 5 11t 2. Abcoude 3 3 6 1~ 3. Landsmeer 2 . 4 6 12 3. 0/Tore». 2 4 5 1oi 3. Am'toren 2 3 4 11 4. Abcoude 1 :4 4 11 4. AllDere 1 4 5 10 4. ma: 1 3 4 7 ·· 5. WS<t 1 4. 2 7 . 5. Isolani 1 4 4 9 5. Probleem 2 3 2 5t . 6._Ams!e! l __ A _(_ -~ 2.•_A!~e.!! Î- - i _3 __ , 6. Chaturanga 1 4 2 8 7. Tal 2 4 .2 - 7. A • veen 3 4 2 · 7. FSCRB 1 4 2 6 8. A'veen 4 4 2 6 8. Abcoude 2 4 0 5i 8. wsa 3 4 2 5 

9. wsc 2 4 2 5 
MSK 1 teruggetrokken 

UITSLAGEN. 
-,• F,• 

j ~i-om_.klasse 2e kl. · ~ 3e '.kl. C 4e .kl. D . JEUGD JEUGD 
· 5 4i -5i 1·21 .4 -6 258 Si -1i 382 3 -5 1e klasse 2e kl. B 

p 4! -5i 122 6i-" ;..3i 259 71 -2i 383 5 -3 450 2 -3 507 4 -1 1 7 5i -4i ·123·. 6 -4 260 4i -5i 384 6i -1i 451 2 -3 508 2t -2! ·{ . ..$ ·,_ 4i-_c..1. 124 .i__l .al.. 261 5t -4i 385 2 vl5 452 5 -0 509 1 . -4 
r. ·9 _ 4 vl 5 2e kl.~~· 'Hl 262 6 -4 386 2 vl4 ··+ 't .. ~;.}.,- ~4 --~. _...,-;,C"1'•tn'v-·~ ~ _:1i 

10 _:-,7i.vl 1i 
145 3

!- -4-_ 263 6 -4 387 7 ~1 454 i -4i 511 2 -3 
.1 1. =i vl 6. 146 6 -~ 264 5 -5 5e kl. A 455 1 -4 512 5 -0 
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., EEM! WONDER 

Iedereen met enige kennis van zaken 

was . er natuurlijk · van overtuigd dat . 

we niet alleen zouden degraderen~ 

nnar waarschijnlijk ook· met nul 

punten "zouden eindigen. Ikzelf wel 

het meest. 

Een -doodenkele keer is het wel leuk 

om ongelijk te krijgen. êen van die 

keren was de wedstrijd U3-VH ::i'. 

Toen Qe eerste halfjes al vrij : 

snel binnerri kwamen ( waarbiJ j opge

merkt ma.11 worden dat Rob van Goq:>el 

. m.i. ~~aald niet beter stond) 

groeide blijkbaar het zelfvertrott.~ 

wen ·want aan meerdere borden ko111,. 

den U5-epelers bet~pt worden oP 

goed en slagvaardig spel. 

Ik zal verder niet ingaan op de 

verrichtingemvan mijn medespelers 

want tot 11:ijn grote verrassing 

verna• ik op een bepaald moment 

dat het &-3 voor ons stond met 

de partijen van Paul aan bord 1 

en mij aan bord 2 nog gaande. 

Dat Paul totaal verloren stond 

was mij niet ontgaan, naar wat 

mij nog wel het li18este zorgen, 

baarde was het feit dat ik onmis

kenb ear gewonnen stond. Zeker ook · 

omdat ik in de eerste ronde een 

si~el remise-eindspel door pure 

uitputting nog had weten te ver

liezen. Zoiets is niet g~d voor je 

zelfvertrouwen. Die blunder in de 

• tweede ronde al evenmin. 

Om een lang verhaal kort te makenH 

via een toevalligheidje wist . ik nog ; 

net remise te houden. 

T. Turk- P. Hoogeterp 
f 

1 c2-c4 Pg8-f6 
( 

2 Pb1-c3 cf7-d5 

3 c4xd5 Pf6xd5 

4 g2-g3 e?-aS 

5 Lf1-g2 Pd5-b6 

6 d2-d3 Lf8-Efi 

? Pg1-f3 Pb8-c6 

8 a2-a3 a7-e.5 

9 Lc1-e3 0-0 

10 Ta 1-c1 Kg8-h81? 

Over de opening zou ik lange 

verhalen kunnen 1vertellen.Ik 

beperk me hier tot de oç>1aarkirv 

dat zwart het zich hier met 

11 ••• _f5 aanzienlijk 1reaakke

ker had kunnen ltBken. 

11 Pc3-e4 

12 Pe4-c5 

f?-f5 

Le?-f'6 

Uiteraard staat wit hier beter 

omdat zwart op de damevleugel · 

enigszins in de verdrukking zit. 

Niettellirr- is het niet eenvoudig 

een goed plan te vinden. 

13 Te 1-c2l? . Pc6-d4 

Min of' meer gedwongen.Nu staat 

wit voor de keuze: met het paard 

of' met de loper. 

14 Le3xd4 

Afgezien van het feit dat ik 

in _het algemeen enigszins bestiale 

neigingen vertoon sloeg , ik met de 



1 . 

loper omdat die anders op cl2 mijn 

andere stukken in · cle weg zow st,an 

. -'· met, me.me in geval van zwarte druk 

op ~ .. Niettemin : is er voor het 

slaan . met tiet paard ook wel iets 

te zegpn.Laten we het . op een 

kwesti$ van smaak houden. 
14 

15 0-0 

e5xd4 

Tf8-e8 

Ta8-a??r . 

c7-c6 

16 Tf'1-e1. .,- . 

17 Od1-c1 

De. zwatj:;e bedoeling · is wel zeer · 

a~i tie(,ls: hij · wil ·. het . paard met 

b6 verd?'ijven~ ·\1ervol9ens es doen 

èn tbn met zijn ·teren- · naar e?. Tijd 

voor actie van de kant van wit. 
18 e2-e41 

19 f2xe3 

d4xe3 e.p • . · 

Lf'6-e?? 

M.i. t!'f!ef'.t zwart hier mer een, .· 

goe~e . zet: 19~ •• ras. · · 
20.Pf3-e5 

2f d3-d4 . 

22 PcS-c:13 

23' Pc5-f4 

24 g3xf4 ... ·· 

Teà..:f8 

Pb6-d5 

. Le?-gS 

Lg&,dP4 

••{! ,., 

Enkele teamgenoten mompelden hier 
. . 

iets over sla~n met de e~iom en 

een IIOOie open e-lijnt De suk~ _els~ 

Een hal~open · g-lijn is .· uiteraard 
, . 

ook i;tiet.. mis; .• en bovendien hèéft 
. ' 

<!7 Lg2-f'3 Le6-d5? 

Uiteraard is ook hier 2:7 ••• 

Ta8 de aange".:'.ezen, zet, maar 
zwart -kon de passiviteit: niet 

meer verdragen. 
28 :0d3xf5 

29 Pe5xf3 · 

Ld5xf3 . 

Pf6-d5 

De8-h5 

Ta7-a8 (1~ 

30 Of5-d3 

31 Pf3-e5 

32 Tc2-g2 

33 Öd3-e2 

34 Oe2-f'2 

35 01"2-93 (?) 

. Ta8-e8 · 

Oh5-h4 

.Dh4-h6 

Simpeler was hier 35 Oc:12 

35 

•ewees~ vooral omdat 11en in 

tijdnood niet snel tot zetiien 

als 35 ••• Ta8 komt na een wan- · 

hoopsoff er . . 

36 os~• 
;n· Og5-h4 

SJ?~s · 
Dh6-g? . 

Te8-e6 

Pd5-e? ' 

Te6-f'6 ' · · .· .· 

38 Ts,2-gS 

39 · e3-e4 

40 Te1-f1 

Ik was · helaas oQk.·i~ · tijdnóocl 

geraakt' en _speelde enigszins 

zorgeloos verder, onder het 

motto 'hijj ~~ -t . vanzelf wel . 

mat'.Niettemin · was 40 fS 

wellicht wel zo sterk • 
zwart hier af gezien van tijdnood 40 Pe7-c8 

Pc8-d6! 

Tf6xg6 

Og?xd4+ 

ook nog een totaal gebrek aan 1 tegen,;.. 41 f'4-f5 

~el. 
24 

25 Oc1-d1 

26 Od1-d3 

Lc8-e6 

Pd5-f6 

Od8-e8 

· 42 Pe5xg6+-

43 Tg5xg6 

44 Kg1-h1 

Ik dacht hier nog: 'n4 hij 



zijn schûak der wrake gehad hcef.t . 

zal hij wel·meteen opgeven•. 

44 Pp6xf5! 111 

Dat had ik dus mooi. even overzier.1. 

8 

7 

6 

5 

4 

· 3 

2 
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45 Tf1xf5! Tf8xf5 

46 Tg6-g8+! Kh8xg8 

47 Dh4-g4+ Dd4-g? 

48 Og4xf5 

Gelukki9!11Elakt dit nog vrij 

voudig remise. 

48 Og?xb2 

49 Of5-a6f. Kg8-f'8 

$l Oe6-df>+. Kf8-f? 

51 Od6-d7+ Kf?-g6 

52 Dd?-f5+- K96-g? 

53 Of5-d?+ Kg?-g6 

54 Od7-f5+ 

eem-

Zwart zag hier dat hij alleen, 

maar 'flip verlies kon spelen en • 

bood tot mijn grote dankb aarheirl 

remise aan. 

Het was nátuurlijk nog leuker 

geweest als ik gewonnen ·hacl. 



:Budapest, 15-11-1985 23045 u. 

SI NTERKLAAS IN BUDAPEST 

Gezeten hier aan de keu.kenta.fel, gewapend. met siga.ret en oola, krijg ik 
p lots geen ;,.10ord meer op' papier. Deze vervelende omstandigheid is wellicht 
t e danken a.a.n een te laag allooholpromilage. D:l.t was gisterenavond wel anders. I k kwam om 11 uur thuis in een licht aa.ngesah.oten toestand. Zin om na.ar bed t oe te ga.an had ik niet, maa.r lust om een St. Nikolaas gedicht te schrijven 
daa rentegen wel. Dooh i k had een probleem. Ik had -al een mooi roma.nties St. Ni kolaas gediah.t voor mijn vriendin gemaal.et, en mijn familie had ik ook al ri jkelijk van poëzie voorzien. Deze aaneenschakeling van omstandigheden 
moe'.Jt ha.ast wel leiden tot een schaakgedicht. Een uurtje later was het kind geboren. Ik heb mooiere verwel.-t, dooh ik zal hem u niet onthouden: -~-------------~-------~---~-~---------
t . cms is scha.ken zo moeilijk 
Prima spel, doch ook verfoeilijk 
F.,orst ûren tû.ren · 
,,.., r!an · Plots de la!ren 
. --€ ge .dacht, en toch gespeeld 
Tevergeefs, een stuk gekeeld 
O~ elooflijk! Wat een blund~ 
Proestend vloek.end van hier tot gun.der 
Pochend, ~, 7aan de bar 
0 -,k aJ. was het spel nog zo sta.r 
Rc~rend, in het beste bier 
! eneergeslagen als een dier 
·-'-"en ben je down 
::Sóit ;ben je meer de olown 
: s het spel È.ê]. niet waard? 
3:.1edi~ was toah uw zwaa.J:'d.? 
"'"':ioh, gij speelt slechts om het punt 
- · mooi spelen U niet gegund? 

, :.,'-".ia.ken is niet vies: 
:·:ocurt doch s lechts naar mijn ad.vies. (oplossing: zie _onder) 

· .:, dat was nou even lekker pa:ter.na.listies. Jlh dat nog wel op ·veilige afstand • 
• 1. ... m,--;:m. Maar het moet toch even van mijn hart. Wa.nnea:r ik terug kom op de klup 
::·.1 ik schaken zien, en niet dat oeverloze gevoos met een pionnetje meer of .:-.-i.:·1er. For -the record, aan scha.ken kom ik bijna niet toe '(heb het te druk met 
"' '1. alles en nog wat), maa:t' voor de rest gaa.t het h:Ler prima. Degene die ' dit 

:>"'." me uittypt, zal ik later wel in natura (bier vermoed ik) bedallken. Veel · "Xt'kte met de externe teams! Groetjes 
Willem 

)c-S• driewerf HOERA voor de nieuwe wereldl'"..ampioen! F.én. probleempje slecilts. :·:r,.. ~ krijgen we hem weer weg ? 



WIL J.ill MATTJ!1~ ? 

door Rob van Gompel. 

Zaterdag 9 november was een. ·· 
b~jke scha.akda.g: terwijl ' 
us· · 1 · haar ( tot nu toe) enige 

<:>v~ng zat te boeken, deed 
Ka.rpov .zioh.Zelf de das om door 
de J.aa;l;ste ma.tohparlij van Ka.spa

: rov te verliezen. Ik citeer 
' Ligterink uit de Volkskrant van 

11-11...;' 85: ''Hij controleerde 
·de strijd va.n begin tot einde 
en was geen moment in gevaar. 
Ka.rpov kreeg eenma.aJ. - op \ie 
31ste zet - de gelegenheid om 
remise te makenQ Toe.n hij in 

· een laatste vertwijfelde poging 
eeri h~ha.ling van zetten uit dè 
weg ging, werd hij kansloos ; nge-
ma.akt ... ' . . ·.. . . 
Is dit een juiste obse;M1atie ? 

. Ik herinner nnj nog heel goed 
de oons-'c;ernp:tie toen Kaspa.rov 

· op de "26ste zet besloot met het 
paard .op f6 .terug te sla.an, daarmee 
zijn b6-pion , ofrerend. Het is mijn 
overtuiging dat .Karpov pa.s met 
zijn 29 ste . zet mis greep, .en heel 
wel de zetherhaling had k:un..>:.en 
ve:rniijden! L1< .geef toe, het is 
ge~~ om met · twee wereldkampi
oenen in de slag te ga.a.n, maa.t' 
New in Chess is tegenwoordig net 
zo erg a.ls de Schakeling: het 
decembernummer verscb.:ijnt in 
ja.nua.t':i.i en daar kan ik niet op 
wachten. 
Ik nodig mijn lezers · ga.a.rne uit 
k:ri:tisch mee te kijken: 

Ka.rpov - !Ca.spa:rov' 
Siciliaans 

1. e2-e4 
2.- Pg1-f3 
3. , d.2-d4 
4o Pf3xd4 
5o Pb1-o3 
60 L.f1-e2 
7. 0-0 
8. :f'2-f4 
9. Kg1-h1 

24 e matoo.pa.rtij 

o7'-o5 
d7-d.6 
o5x.d4 ' 

Pg&-f6 
a7-a6 
e7-e6 

J.á:8-e7 
0-0 

re8-c7 

10 • a2-a4: Pb8-c6 
î 1. · Lo1-e.3 Tf'~ 
12. · Le2-f3 Ta8-b8 
13. :00.1-d.2 · Lo8-d7 
14. Pd4-b3 b7-'b6 ) 
Tot hier lijkt connnentaar overbodig. 
Z'wa.rt heeft met zijn la.a.ts-iïe zet a5 
verhinderd, en zioh op 3 rijen op 
flexi.bel-af'wachtende wijze opgesteld. 
!Ca.rpov gooit de knuppel in het 
hoenderhok: · 
15'. g2....g4 . Ld7-c8 
Maakt plaats . voor het pa.ard. en bereidt 
fianob.ettering voor. 
16. g4-i6 ·Pf~7 
17;. lli2-f2 
Op dit moment kwamen Coen . Mekers en 
ik het oa.fé binnen waar de partij 
'live' op teletekst kon ni>rden ge'V"Olg'd 
(met 1t punt voor US op zak). Enkele 
pilsjes en meer dan een uur la.tE(r 
was het a..."YJ.twoord va.n. :frp.s:pa.:i;-ov nog 
steeds niet verschenen, en, eerlijk 
gezegd had.den we geen van beiden een 
idee wat-ie zou ga.an doen. Het ' we.rd: 
_17 • ••• Le7-f'8 · . 
.18. Lf3-g2 · Lo8-b7 
19. Ta1-d.1 
Inleiding tot weer·zo'n fa.nta.stisab.e 
manier om de toren te ontwikl<:elen, 
zoals K.a.rpov wel. vaker hee.ft la.ten zien. 
190 •• • g7-g6 . 
Ongelooflijk bnta.a.J.1 IJbaèJ.·lijkt het 
goed geta.icaerd: het is zeker niet 
aJ.leen de · z,wa.rte koning die een aanva.1 
te du.oh.ten heefi a.ls de stelling zou 
worden geopend. Zo kan wit niet goed 
20 .f5 spelen, zowel · omdat e3 blijft 
h~en, als van1;ege het foo.t dat 
ztiart veld e5 -ll'OOX' een :paa:rd k:rijgto 1 

:r.ta.a.r mi ssahi. e.n -kan wit f5 voorbereiden 
met 20 oPd4. Zwa.rt mag dan niet ••P.x:d.4 
21.Lxd4L;fl22of.a:€71!::rg[_ 23.Dd4+ en 
24oDlcd6 toelaten., te:rwijl op 20 •• e5 
de tu.ssenz.et 21.Pd5 er onaangenaam 
uitziet • .Doet zwart 'niets' (bijv. 
20 •• La.8) d.a.n 21.:f'5 e.iCt'5 . (21 •• Poe5~ 
22.f6 P~ 23_oDg3 lijkt me ook voor 
een ~-~ prèt~e) 22.m'5 
Pce5 23.h.3 (anders .,.Pg4) en wie 
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staat er n:u. bete.r?? 
lilaa.t' 'id t h.oe±'t veld e.5 na.tuurlijk 
niet op te geven (aJ.amed.e de .e
lijn te openen voor m-.ra.rts toren), 
hij kan ook proberen met h2-h4-h5 
probe:r:-en. van de verz1~ki ng va.n 
de zwarte lconir..gsstelling gebru.ik . 
te makm1.Y,ri;sscm.en wilde Ka.spa.rov 
20 .h4 met • .h5 beantwoorden om 
de stel~ gesloten te houden, 
maa.:r dan heeft id t de m.i. aange
name keuze tussen 21.g:x:b.6 e.po · 
Iàb.6. 22-~• ·of niet . slaan, bijv" 
21.Pd4: më'!; het plan f'5, omdat d,e 
zwa:rte koningastelling hiat' zwak
ker is dan zond.er • .h5. Daairom · 
komen eventueel ook offers op h5 

, of g6 in overweging (ui teraa.rd. 
na a.f'doenda voorbe.reiding) • 
Ka..'",pOV besluit zijn toren naar 
de h-lljn te brengen, ~ daa:t' 
gaat niet veel kracht van uit: 
20 .~ Le3-o1 Tb8-c8 
21. Td 1-d.3 -Po6-b4 
22.. Td3-h.3 L:f:8-g7 
De ~ 0:te.ge:n d6 is verdwenen; 
en er begint ?..ioh zwa.rt tegen
spel af te tekenen (let op de 
verdedigende f'unotie van TiJ.j}o 
Overigens was het allereerst 
noodzakelijk veld f8 te . ontl'llirnQn 
voor het p~ ( als ~twoord op 
een eventueel 23.J:h4.). 
23. Lo1-e3 Te8-e7 
Na.tuurlijk kon zwart niet op o3 
slaan: 23 "Iao3 24-.a:m63 Dx:o3 , 
2.5,.Ld4 Ia:o2 26.T:m.7? (dreigt Th8 
mat) • Maar zwart word:i; ml ook 
inventief met zijn tore-as. 
24• Kh.1-g1 Tc8-e8 
25. Tf1-d1 f7-f5 
Nu. vliegen de veren weldra in 
het rond (zie zet 14), wan~ de 
bed.Öeli..'l'lg blijkt pion b6 'î;e 
offeren: 
26. g5:z::i'6 e.p. Pd7xf6 ·--
27 • Th.3-g3 
Verhindert 21 • .P 54, maa.r i.'k: 
betwijfel of K.a.sp8.irOV dat gespeeld 
zou hebber~ op Z[ .:r«b6: Pg4. 280 
Ii:oo7 ~11?9.K:x:f'2 ~o7 30.Txd.6 
Pxc2 ziet er verda.ob.t uit met 
K:a.'rpov ach.ter de _witte stultk:en.; , 
Et' volgt dus als in de partij 
27 •• Db8 28.Le3 (28.1ll4,? Lxe,4!) 

en nu pas 28 •• Pg4. Kennelijk zag Ka:t--pov 
in deze vari.ant ook niets béte:rs voor 
wit dan 28.Le3, en dus varmijdt hij 
dit. fära.rt zou oompensa.tie hèbben. 
27 • o"e• Te74'7 
~tante druk ·op de f'-lijn, ·terwijl 
• .Ph..5 een duidelijke dreiging wordt. 
28. Le~ lh7-b8 

8 

7 

' 5 

~3 
,2 
1 
' 1 
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dia.gram na 28 •• Db8. 
Jli.t is vol.gans mij de kritieke 
stell.ing. Na. het door ·ICaJ:w.pov gespeelde 
29. L'b6-e3 
zijn at' twee methoden om de zethe:t'h.a-
ling te olltt;,~. l>e eerste is de 
partij: 29 •• Ph5 30.Tg4 ' Pf'6 31e'l!h4 
(31.Tg3 Ph5 32.Tg4 Pf6 eto.~ H) 
•• g5! 32ofxg5 Pg4 33oD:12 Pxe3 34• 
~ Pxo2 '35ol1b6 (op 35.-Dd.2 besli::rt 
uDa.7+ 36.K.g1 Tf2 ,OnmidàelJi jk) 35•• l 

. · La8 l ! { damer.üil zou doc:ielijk zijn!) 
36.1.e:d6 Tbî 37.Dx;a.6 ~3 38o'h:e6 Tl:1>2 
39el>c4 Kh8 40.e5 De.7* 41ol0:i.1 Lxg2+ 
4,2.I{xg2 P<:14--t 0-1 Deze slotfase is 
vaak genoeg beoommentarl.ee:rd.-
De tweede methode Z26t ar oppàt!vlak
ldg beschouwd niet speelbaa.t- . uit: 
29 •• Pb.5 30eT.f''3 Em nu lijkt goed 
A) 30 ö .L:x:o3 31 ibxo3 Lxe4, n:iaa3:' ar 
volg1; 32.oo:b4, L:x:f3 33.Dxf3 J4b4. 34• 
Do6 met een ondnidelijke stelling 
( wor mij); wit heeft 2 lopat's voor 
toran + pion, terwijl bei.den aktiaf' 
spel hebben.1 (Wie staat beter??) 
Zwa:rt kan naiiuurlijk anders spelen: 
B) 30 •• P.f'6 (met aa.nvaJ. op o4) 31 e'!h3 
B1) 31uPg4 Deze steJHng is vrijwel 
identiek a.ê.ll die na Z'{ .Ic::b6 (zie hie:r.
na.ast): Tf7 i.p.v. Teî, hetgeen voor 
zwa.t"t een Vat'betering inhoudt (i-1it 
heeft een tooipo minder), omdat 32.'Jxl.2 
Pxe3 33.Txe3 (33oDr.e3 Pxo2) 33o.Txf4 
mogelijk is, ~ in deze Va:"l.a.nt is 
33"l)e,7 wellich'tt nog sterker (dreigt Pxo2) 

1 

I · 
1 

1 
! 

! 



:a2) 31 •• Pb.5 is sab.ablon e-a.chtig; 
w.i. t krijgt êA!'dige kan.sen na 
3a.2xn5Jj? gxn5 3S.Lf3, bijvoo~ 
beeld 33.-.1xc3 34.~o3 Tg[+ 
3§.Eh 1 Pc6 en 36 .L:xh5 o'f 36.Tg1 • 
l33) MeJ:'k op dat 31 •• g5 nu niet 
zinvol is omdat niet tS'Tens da 
toren op h4 wordt ~evaJ.len, 
en bovendien Le3 door de toren 
gede.lct · wordt• 
ie cono-1u.si.e luidv d,;1,t Ke.r,pov 
nä 29eLè3 objectief niet meea:-· 
kon v~ten dan de l."€.CIO.ae 

-door zethexhaling; als hij_ -de 
methode m~t !l?r3 ·had. willen 
p»oberen . had hij 'beter. Zl ..t.xb6 · 
,gespoo:Ld.·_ :, 
Ma.a;r waa.;rom speeide hij in de 
diagramstelling niet 29.Lb6-a5 
? 
De be~jkste pointe is dat 
'er ~ Tg3 een plaatsje wordt 
gecreëerd 0p d3: de loper staat 
niet in de ueg en Fb4 wordt tot 
een ve:rkla.J."'.Ulg gedwongen • . 
Een paar va.."""ia'2:ten: 
.&.} 29 •• Ph.5? 30"L,xb4 T:.ti'4 31.:oo2 
( vooral niet 31 oLzd.6?'? ~2 320 
Lxb8 IJ!x'.g2+ 33.~2 Txb8 +) en 
w:Lt rdnt. 
B) 29uPc6 30.Tf,'d.3 (oo~ 30.lli.2 
lijkt me goed speelba.:l.Z') , en 
zwa.rt heeft p7.'oblemcn en een 
pion m:L"l.de='o Sl2an op a.5 zou. 
wa.a.rsahijnliJ"k weinig verliob.ting 
geven, omdat na ·w:i.:ts Pxa.5 :pion · 
d6 hang-t;, en -na Pxb7 Dz.b7 v~ 
d.wijnt nóg een dekking. 
C) 29 •• La8 30.I.v:b4 DKb4 31.Tgd.3 
met opnieuw problemen voor ~. 

RvG - .Donlo 
Siailia.ans 

Badalona 5-8-'~5 
48 ronde 

1. e2-e4 o7-o5 
2. o2-o3 - ~-g6 
Verder ~ hier wilde mijn tegan
siiand.er na atloop ?liet a,na,cy-seren, 
hij vond dat hij o .e6 had moeten 
doan, n-ant dat leek op .Fra.ns, en 
verder had hij geen oommentaa.ro Ket 
vervolg doet vermoed.en dat hij 
verder ook weinig anders heeft gedaoht o 

3. Pg1-f3 ~"'7 
4. d2-d4 o5xd4 
5 o c3xd4 Pb8-o6 
6. · Pb1-o3 a.7-a6 
7 • a2-a4 e7-e6 ?? . 
Af'grijselijk: hij doet het alsnog! 
Uiteraard lag 7 •• d.6 meer voor .de hand. 
8 • d.4r-d5 1 Pc»-e5 
9• d5-d6" Pe5-o6 {?) 

10 • Lf1-o4 b7-b6 
110 0~ Lo8-b7 
12. Tf'1-e1 Pc6-a.5 
13. Lo4,-a2 Ta8-c8 
140 Lo1-g5 f7-f6 Niet fraai, 
ma.ax-na 14"I46 15 .Lxf6 Pxf6 16.e5 
snakt;.c~ ook naar adem. 
15.-~ g6-g5 
16.-; Lb4-g3 Pg8-h6 
17. . ~3-d4 0-0 

:8 

6 

. 5 

;4 
,3 

2 

ZO is ·31 •• 1cte4 niet mogelijk · 1 

wegens 32.Td4. (31"e5 32.Txd.6 Ia:e4 33~ a b c d e t g h 

D) 29"Lo6 30.L::tb4 Dib4 31 oTd4 '1'b6.; diagram 2. . 

J1b8 32.Jxl.2 e5 33.1;'-...ce:5 dxe.5 34• Offers op e6 overtuigen niet helemaal, dns: 
Td6, en al hoewel de stellihg 18. Pd4-f5 1 ·:To8-o5 . 
nog niet geheel duidelijk is Of 18 •• Kb.8 19.~o7 ~"'7 20.e5 etoo 
st~ i'ti.t nog steeds een :pion 19. · Jx!.1-à.3 I ~8 
voor. 20. ~ Rh8xg7 
Is ICaspa;rov hier 1~13 de :c>a.."ld 21. ...b2-b4 To5xo3 
van de a.f grond gegaan? Of helpen 22. . :oo.3m3 Pa.5-o6 

de lezers van de Sa1i..akelil"..g mij 23 .- b4-b5 a6xb5 
vlot uit de droom? Ik ben benieuwd. 240· ~5 Po6-a5 

Tot besluit W.!l mijn ru.br.i.ek een 
paït"tijt~e op een geheel ander 
ni vea.u:· · lgewoon lek.°l{:er hakl.<:en ! ) : 

25 0 Ta, 1-o1 e6-e5 
26 o' f2-:f'3 Pb.6-f'î 
270 Do3-d2 Dd.8-b8 
280 To1-o7 Tf'8-d.8 
29.- I,g3-f2 Db8-a.7 
30 0 La2xf7 Kglx:!7 . 

31. Dd2-e3 opgegeven ( 1-0). 



0 ,J~, HOE MOET HE~ NU MET US 2 IH DE EE.RSTE KLASSE B? 
door Jaap De:inema 

Na de .krachtige overwinning Va.Jl het 
t eede op Caissa 2 dachten we al
lemaal dat het welt. goed zo.u ga.an met 
US 2 dit jaar. Er heerste een eeJIS
gez:i.Dde sfeer, we .zouden ze allena.al 
we1 rauw lasten! Dat viel tegeno 
De volgende drie wedst~ijden werden 
all e verloren. We vochten wel als 
l eeuwen, aaar het wilde niet zo 
goed lnkken en nu zitten we nog 
st eeds .met twee punten, maar dan wel 
uit 'Vier wedstrijden. 
D~ uitslagen.: 

Victory/Landlust - US 2 
US 2 - IH.euweadam 2 
US 2 - stel l 

Maaien abten hooi? 
Op ? noTeaoer 1985 trad US 2 bla
~~~A VaJl strijdlust aan teg en de club. ... 1:, a.e aerkwaardige naam Victory/ 
Lan.dlust. Dit gebeurdeir!L de gewjJde 
en tourage Vati de .Pni.ëlkerk te Aa- . 
st erdrua-B:>s en Lommer. fuals wij in. 
Genesis 32:30-31 kunnen lezen is 
Pni ë l de plaats waar Jakob et d~ 
e gel heeft geworcteld. ·Aan deze 
worsteling hield Jakob een ont
wrichte heap over, maar verder had 
~ de engel er goed onder gehouden. 
Waren w~ er maar met een o twr~ehte 
heup van.af gekomen! Onze worsteling 

et Vi.ctory/Landl zt ·· l eindigde in 
- ~~ forse nederlaàg~ 
ff e begonnen. al in grote onzekerhei.d, 
want waar was onze gewaardeerde 
hoof dredacteur anr..ex vechtjas Mark Oî 
He·t bleek dat diens hoofd in wolken 
vert oefde eD geen. plaats bood aan 
ged achte n betreffende schaakpartUen. 
Zo hadden we al snel een reglemen
ta ire 1-0 aclaterstand. Ad R. en 
Adriaan speelden degel1jke remises, 
.LnValler Fon.s ook, maar kopman -H-enk 
~erloor. Thijs en Frans boekten tegen 
de gebroeders Nieuwenhuis een 2-0 
n ederlaag. Bert speelde een goede . 
pa rtij~ bereikte een k~~r:!Jke stel-
1:iD.g en gaf toen pardoes een stuk 
weg. IUj gaf meteen op. Alleen de · 
be ide Japen hielden het hoofd koel 
en scoorden hele pW!lten. Jaap v.d.V. 
won door sterk spel een stuk en Uw 
Verslaggever was ook tevreden over 
z.ii'n partU, waarover u elders - in dj_t 
" umm.er hopeltUt aeer kunt leieno 
Teleurgesteld maar niet . gebroken 

toog het negental naar het hoofd
stedeltpte etablisseaent •De Koop
handel' om d~ bittere saaak. van de 
nederlaag weg te spoelen.' Aller
lei boeiende gesprekson.derwerpea 
passeerden de revae. Zo stelde 
Adriaan Uw VerslaggeTer de prang~a
de vraag: 'Maaien a)ten hooi?' 
Daar vroeg hjj me wat! Hoewel de 
vraag tot dri.eaaal toe aet steeds 
nadrukkelijker articulatie werd 
herhaald, wilde de portee ervan. 
niet tot u.v.•s hoofd doordrin
gen._Maar daar bleek het nu jllist 
om te gaan. Ook de anderen hadden 
!!e grootste DO ei te om de vraag 
uberhaupt te verstaan, zodat aan 
behandeling van de erin uitge
drukte problematiek niet meer 
werd toegekomen. Het antwoord lllidt 
overigens1 'In de regel niet.• 
Een andere kwestie betrof 'se.ha
ken en seks' o Gaan die twee -saaen.? 
Het team bleek ui.t gezonde aannen 
te bestaan, die Bi.et te beroerd 
waren om op elk moment van de dag 
aan seks te denken, maar tijdens 
het schaken2., nou nee. Seks voor 

. het schake~ daaroY.er waren · de 
meDingen verdeeld. Soaaigen aeeaden 
dat dit heel goed was, oadat de 
gedachten dan zon.der afgele~d te 
Worden zich geheel op het scha
ken konden richten, anderen daar
entegen waren bang teveel agres
sieve en.ergi.e k.ln.tt te raken. Wilt 
U Uw mening hierover kwijt? ·Onze 
hoofdredacteur is hlJJ met een op 
schrift gestelde reactie. 
De overige besprokenkwest~es 
zijn verdwenen in een waas van. 
Leeuw bier. 
Ook Noorda.lSterd8.lllllers te sterk • 
In ons eigen vertrouwde honk 
mochten we op 3 deceaoer Nieuwen
dam 2 bestrijden. Wij w1sten <fit 
gerenommeerde team zeven rell:i.ses 
te ontfutselen, maar de overige 
drie partijen gingen verloren. 
Henk aan bord 1 speelde heel goed, 
maar bleek de aanvankei:ljlt afge- . 
broken staD.d door een finesse 
net te kunnen rl.mlea. Bij Bert was 
het andersom; hij moest met een. piioa 
voor een. kwaliteit in de afgebro
ken st .el.li.D.g vecht.en -mor reaise, 



· .. ; ~-

maar slaagde hierin glansrjjk. 
De andere ·relli,se~ kwàllen .van· / 
TlvJiS, Frans, Ad P. {h,jJ stond eerst 
heel goed), Jaap v.d.y. (hij had 
een beetje gellllk) en Uw Verslag
gever. Marlt, Ad R. en Adri.aaa 
beten in het zand. 
Deze droeve nederlaag Teraocht de 
hechte tea.ageest Di.et te bréken, 
wat .moge älJjken uit de ten hui.ze 
van Henk gespeelde vluggermeer~ 
kaap, waaraan het voltallige twee~ 
de deelllall. Ad P. won, geloof 
ik, of was het nu gastster Coen 
van der HeUden? De terugreis ia 

, de vroege ochtend kostte u.v. een 
bxi.l ., 111aar hlj werd ·een blauw oog 
rjjker. : _., ., 
•s Laad~ 'beste .drlnkers •-Yerliezen 
van Aastel. 
Dan aoest Aastel l er aaar aan 
gelo'Yell. De w:i1 O.ID. te wûm.ea. ,::;~ètc'~:.;. 
-:::traalde uit de ogen van het 

. ti.eata1 US-2-ers dat daar klaar
za t · op d1.e ston1achtige di.Ds-
dag 21 jaimar1. 1986 ia de oJl.der
aardse gewelven v.an u·as. Dr:le
eaeenhalf uur later Jaaddea w:e -
een 5i-4i- neder.laag aan. onze 
kroelt. Eerst aaar evea de da
n.aars feliciteren: Sellk {aee
dogenloos) Ad P. (daaestop-,, 
speelster t:ora van. Gen.t werd po-
si.tio:aeel ûtgeteld), Jaap :v.d. V~ 
( fraai kw.alitei ,tsofter) ea Bert 
( doorslaaade aaava), ) , · pro fi c::la t t 
~rt bleek o--v.eri.gea.s ook tUdens 
deze partU 111.et aan seks gedacht 
te ebbe 
Ad R., Mark, Thijs en. FrallS ko:aden. 
het Di.et bolwerken en. na een korte 
koe.!landel ga! tJ. V. zijn totaal. 
verloren. stelli~ op, wat Adri.
aan een. reai.se opleverde. 
<bed, we geven de moed nog niet 
op, maar de wakkere knapen van 
US 2 zuJLlen iD. ' de komende wed
strtjden tegen Kieuw West 2 (2&/2), 
Tal 4 (18/3) .en Yu l (24/4) ,' 
een paar keer genadeloos moet~n 
uithalen. · · · 

JD 

Persooal~e score US 2 

. naam bord. pt/part % 
Siaoa 1 2/4- .50 
Ordodi 2 i/4 12,5 
Ridder 3 t/4 12,,5 
HoutSIIUller 4 2/4 .50 
Dei.D.eaa 5 2i/4 •62,-5 
Wenniger 6 1/J+ 25 
De Ra 7 1/4 25 
Putter 8 2/3 66.7 
F.Groot 8 t/1 50 
V.d. Veea 9 31/4 87,5 
Westera 10 21/4 62.5 

Opaerkillgea bjJ. lloy~~taaade tabel: 
1) bij ' de score vaa Mark Ordodi is iD
begrepea 16a regleaentaire O; 
2) petle af -voor Jaap v.d.~eea. 

JD 

, /. 
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SCJIAKEll Elf BUURVROUWER 
door Jaap Dein.eaa 

Om te 1:tegiJmea neem i.k u, lezer, 
terug naar het ~erledea. Op 12 
okto'ber 1982 speelde ik

1

aaJl laord 
8 va.11. US 3 tegen eea zekere C.de 
Vos van Caissa 3. De ze partjJ won. 
ik. Twee jarea later laat ik lllJ. 
in een gesprekje aet ~ lllllur
v.rouw oatvallen dat ik in mijn vrlje tijd wel •s een partijtje scJraak 
speel, ook in clubverbelld. Het 

' bljjkt dat de jongeman aet wie 
mijn buurvrouw regelaaUg optrekt 
oo.k schaakt en dat zelfs aet eea 
zeker fanatisme. Op mU. vraag bij 
welke club dat gebetU"t, moet zU 
het antwoord schru.di.g lü\l;vea, 

aar- uit haar omschrijrtng van 
het speell.okaal en de bll.urt waari-. dat ligt, aeen ik op te llà.kea dat 
het _Calssa betreft. De naam vaa 
deze jongeman. is Cleaee de Vos. 
Als ik. korte tijd later bij, een op
rn1:m:h»g Yan ai;Jn. bllrea11 de ia de 
aanhef genoeade partlj ; tegenkom., 
besef ik dat .het bi.er .aoet haJlde
len om dezelfde C.de Vos. DU na
vraag hl~t di.t imderdaad zo te zjJa en bovemdi.èn was z1Jn partjJ tegen 
mjJ ~fln. van. de wei.Jli.ge di.e hlj_ 1ll 
dat seizoe• Terloor. Er schll1lea. 
wraakge"YOelems ilil hem, maar de 
__ .:...)S om •1J weer te tref!eD. is kle~ want hjj, speelt intussen bij Caissa 
1 en ik aog steéds b~ US 3. Weer ' ee:a jaar later echter speel ik 
in het tweede en. hij ook, maar .daa 
van. Calssa~ en deze twee teaas 
zjjn in dezelfde groep ingedeeld. 
Op 6 oktober 1985 zal de oD.der
li.D!ge wedstii1d plaats'Yillden. Via 
mjJl:l buurvrouw weet Cleaeas te ach
t erhalen aan welk. lK>rd ik . spéel 
- het Tijfde - en b\1 zijD. wedst-J;Vd
leîder l»ewerk.stelligt hU dat hlJ 
b:ij de match US 2-Caissa 2 aan. dat .
zelfde lao-rd o.pgesteld wordt, en
kele l:orden lager dam z~m no.raale 
positie. De dag der wrake i.s da:a 
to ,ch. gekomen! 
8 oktober 1985. Bij het a'YOndetea 
hoor ik Tan mijn buurvromr, ·~1.wJ.er 
betrekkingen met C.de Vos onder
tussen wellicht wat mi.Il.der inten
s1.ef zijn., maar aog wel. degeljJlt 
bestaaa., dat zij van. plan is · later 
op de a-.ond te komen. Jlûjken naar 
de tîtalleastrijd. Ook dat nog. 

VastDeslotea mU. mdd m dllur 
aogelijk te Yerkopea beg:i.n. ik aaa 
d:e partjj:. ~ 

Wit: Cleaeas de Vos (Calssa 2) 
Zwart: Jaap Deillema (US 2) 
H 88, 8:-10-1965 
1. e4 . e5 
2. Pf3 Pc6 
3-. LD-5 a6 
4. La4 Pt6 
5. 0-0 Pxe4 
6. dit- 16 
7. ·Lb3 d5 
8. dxe5 Le6 
9. c3 Lc5 

10. PW2 Ö-0 
ll. Lc2 Pi:1'2!? 
Deze zet werd voor het eerst 
gespeeld .in de correspoadentie
partU Estelles-D:llwortli. 1.a 1941. Alle lof YO-or Vernon Dil worth 
111.t Mallchester, d:ie in de ballge 
jaren '40-'45 (•39-•45 'Yt>or hea) 
toch JIO g tijd Wi.st te Yi.Dden oa 
deze vari.aat di.epgaaad te ond.er
zoekea. Later is de zet ook ge
speeld door lbtwiauik. 
12" Txt2 r6 
13 :. Al3? 

j :a 
! 7 

6 

5 

, 4 

' 3 

a b c d e f g h 

d:iagraa 1. 
Dit i.s to1lt en waarsemjal:fjk is 
di.t zelfs al de ''beslisseade' fou~ 
Wit aoet gewoo.a op f6 neaen en 
:aa 13 ••• Lxf2+ 14.Kxf2 Dxf6 staat 
w::lt officieel 'beter, maar in de 
prak.tijk heeft zwart aardige kansen. 
13. ••• Lxf2+ 
14. Kxf2 :f'xe 5 
:mu lleeft zwart 'behal Te de op,ea 

· f'-11ja gratis e• voor Jli.etB een 
extra pioa op e5 di.e aeteea aet 
desastreuze gevolgen dreigt door 



te lopen naar e4. 
15. Kgl Lg4 
16. Pc5 e4 
l?'. Pxe4 
»i.t i.s al 
stuk gaat 
17 •••• 
1a. gxf3 
19. Dxd8 
20. f'xe4 

wanhoop, maar het 
sow:leso verloren. 

Lx13 
dxe4 
Taxd8 

Het begon tot me door te drimgen 
dat ik op rozen zat en alleen nog 
maar l!l!B.uwkeuri.g verder moest 
spelen om de prestigieuze strijd 
in m~n voordeel te beslechtem. 
20. Tf3 
21. Lg5 Tdf8 
22. Lb3+ Kh8 
23. Lh4 '1'3f4 
24 " Lg3 Tg4 
25. Tel Pe5 
Bi.er had :ik bU'J!!IB. 25 ••• h5? 26. 
e5- Pxe5? 27. Txe5 h4 gespeeld 

• en. ik zou mJji!ll. 1;3tuk terughebben. 
Gelukkig zag ik bjj·tjjds dat dt 
dan 28.Th5 aat kan spelen. 
26. Te2 h5 
27. Tg2 P:f3+ · 
28. Khl Pel 
2.9. Tf2 Txf2 
30.. Lxf2 Txe4 
31. Ldl Pd3 · 
32. Lg3 - h4 
33. Lc2 hxg3 
Zwart kam ook winnen door · 33 ••• 
Pf2+ 34.Lxf2 Te2. 
34. Lxd3 Tel+ 
.3 5. l(g2 gxbê 
36. Kxh2 Tdl 
37. Le4 Td2+ 
38. Kg3 Txb2 
3j . Ld5 c6 
Nla deze zet -ik · had .à lichte 
tijdnood verkeerd- keek ik op Yan 
het bord ea zag dat 11:ljn buurvrouw 
bel angstellend toekeek. TegelU~ 
ker tjjd reiltte Clemens mjj de hand: 
0- 1 . 
Reikh alzend zie ik uit naar de 
volgende con frontatie. 

Ook over de volgende partij ben ik 
tevreden, maar deze keer louter 
om schaaktechnische redenem. 

Wit : Jaap Deinema (US 2) 
Zwart: Gerard San.derse (Vict./L,1) 
Pai êlkerk, 7-11-1985 

1 . e4 d6 
2. d4 Pf6 
3. Pc3 g6. 
4. Pf3 Lg7 

5. Lg6 
6. Ld3 
7. Dd2 
8. 0-0 
9. Lh4 

10. h3 
ll. Lxc4 
12. e5 
13. exd6 
14. Lg3 
15. Pe4 
16. Tfel 
17. c3 · 
18. Pe5 

c6 . 
Pbd7 
b5 
h6 
Pb6 
Pc4 

~ bxc4 
Pd5 
Dxd6 
Dd8 
Db6 
0-0 
Td8 

De cavalerie der schi.maels is 
ijzersterk. 
18. .-~., 
19. a4 
20. a5 
Niet 20-. •• 
21. Pc5 

La6 
'l'ab8 
Dà? 

Dxb2 21.Pxc6. 

Ik kon niet zo gauw mooiere 
velden voor de paarden vinden • 
21. ••• Dc8? 
Ik zat al zettenlang te azen op 
een mogel:ljkheid om te profiteren 
van het feit dat de dl.agonaal van 
Lg3 naar Tb8 slechts onderbroken. 
werd door ajjm). eigen Pe5 en nu 
zwart met z~n daae op b8 110et 
terugslaa.lll kaD dat, want La6 1.s 
dan oagedekt. De enige zet is 
21.Db5 maar ook da11. staat wit 
aa 22.De2 bijzonder prachtig. 

a b c d e f g h 

d:lagraa 2. 
22. Pxg6! fxg6 
23. Lxb8 DxW3 
24. Pxa6 Dd6 
25. Pe5 Tla8-
26. Te6 Df4 
27. Dxf4 Pxf4 
Dat de komen.de fase overdreven 
rommelig is, komt door,dat ik 
per ongeluk in lichte tijdnood 
was gekomea. 
28. 'l'xe? Txll2 
29. Txa.7 Pe2+ 



30. Kfi 
31. TV/ 
32. Pe6 
33. Tel 
34. a6 
35. a? 
36. Txc3 
37. Txc5 
38. Tee? 

Pxc3 
Pb5 · 
Lf6 
c3 
Ta2 
P%a? 
c5 
Ta4 

1-0. Zwart verl:iest net zozeer .:-
~en stuk, hlj gaat mat. 

JD 

·-

Zoals jullie misach!~n ia opgevallen ie er in de TOrige Schakeling 
een rubriek u.munê:iër Tap. de maand" ftD start gegaan. Toell nog ala 
onderdeel ·Tan ·, "'ilil je •tten?" 't'8J1 de onTolprezen ex-hoofdreàktev . ·. 

. Rob Tan Gompel, maar nu als zelfstandige rubriek en aet een nieuwe -
~ naam. lfet · is de bedoeling dat jullie je blunders, liefst uit UB-praktijk, 

in het TerTolg bij · Adriaan inleveren. De "beate" wordt dan door een 
kundige jury (Adriaan -.. n Marc, z'ëit geroutineerde blunderaars) uitge ·-",··· · .. :>' ~ 
kozen en de blunderaar zal een aardigheidje toekoaen. 
0. te beginnen , een fantastische blunder uit de partij Tan Ollleren-, ... 
Houtsmuller, dd 05.12.85, vaarin wit voor ainterklaaa speelde. 

5 

4 

Zvart is na 18 zetten Tolledig over
speeld, maar wit had een hallucinatie: 

19. g2-g4 ??? 

. 3 Uiteraard had zvart DA 19. i.Jt: fe4 

a b c d e f g h 

.~ · .... ' 
.. . .. ' 

20. Pc3 Lb? 21 Dc2 weinig aeer mogen 
hopen. 



In afwadltirg van .de collectie sd:w.in:'lels 
:m grote l'OCIIB'lten vëi1 Foos Groot waar Bert 
Î\IJestera zo 'nederig an heeft gevraag:i, hier 
.een partij die ·tocnt :Ciat het ooodlot ock Fas 
\oJreed kan treffen. Ilc J:rij=; nij geluodg de 
~ in eeri milde 'bui getroffen te reb
ben, . want. na dè a:rlets taalde J:8r1:ij scoorde 
hij p.111t q) µ.int_. 

Fens. Groot - 'Fb..ud ·Véfl fttlgerl 

Siciliaatls: Alapi.n-Svestnikov 

1 e4 c5 
2 c3 

Bah. Die vervelmde zet speelde Jurgen 
Stigter steeds tegen -Rij in ooze vl~jes . 
q;, de derde zet, na Pf3 ; d6. Ik verloor al
tijd En vrese)ij{. 

2 d6 !? 

!? is van Ka'3parov-Keene (Batsfcrd). De In
fornab::lr'-€0CYclcped:ie geef't ru z.crder ! ? 
3 d4 Pf6 4 Ld3 Iief:, 5 f4 I.g7 '6 Pf3 , en /,.. 
a_!s zwart ru ()..() speelt is via zetverwif;lse- ~~ . 
ling R~ -Van ~le, Neóarlarxi 1971 ent- ···~ 
staan. 

3 d4 pffi 

4 Ld3 
. ~ 

~ -

Batsfcrd geef't ru, nijl3 iI#_i.em beter: 
4 ct5 Ft6 . 5 f3 ! cE 6 ed5 ! (l'blrouûkov
Razuvayev, U:ffi 1001) • De Fn::f clq:lf;ld:i.e 

geef't in deze varimt 5 lc4, waarna zwart 
net 5 ••• Pe5 6 l.b5 t Ld7 7 Ld7: 007! 
8 Pf3 Pf3: 9 Df3: dc5 10 0-0 Dc6 ~1 
zoo bereikEn en beveelt ciaaràn ·4 lrl3 aan. 
4dc '5 lijct: nij echter scnerper en gevaarlij
ker voor zwart, aagclm zijl rckade in ge
vaar dreigt te kcrrm. 

4 

4 • •• Ft6 5 d5 Pe5 /5• Ic2 gevolgd cb:r 
7 f4 st.arl nij niet aai. naar is waarschijüij{ 
tx:x::h sterker, want the!Tatisdl ( dh.K q;, d4) • 
Zwart st.elt zien i:assïef q:>. 

5 I.e3 ?! 

:ruimt wit ten .airechte f4 te spelen. 

5 e5 
6 ~ U:!7 
7 Pgf3 Dc7 

Zwart kal e5 ru vocrlq;,ig vernimeren. 

8 0-0 a6 
g · a4 0-0? 

Gee:ft wit de gelegeileid 10 a5 te spelen 
en a1dlS zwart vErder in te srn!l.e:t q;, 
de à:m9vleugel, ~en 10 •• b5 
ll. ab6 Fb6: (Il:JQ: ) 12 De2 af 12 e5 er 
niet aeruddreli.J< uitziet. Na 10 •.• b6 
lmrl il e5· volgm net vele ccqplicati.es 

· gunstig voor wit, ard:lt hij de 'blss€nzet 
Pc4 hae:f't. 

. 10 b.3.? a5 ?! 

nc wilde Fb6 m::gell.J< nekal a:rlet' cmave 
van het veld b5, an eve1tueel q;, een ge
}B3t narent c4 ·te spelen. Wit kan ni 
echter zelf c4 of Pc4 spelen. 

11 Tel Fb6 
12 O:Q e5 

Er dreig::1e nattur}jjt 13 e5 en 14 lh7:t 

13 d5 / 
,/ 

,r 

Wit sluit het oerrtzun, naar het plan er
achter deugt niet. 

13 •• · Ld7 
14 Pel? 

8 

7 

6 

5 

3 

. 2 

a b c d e f g h 



·0 fallacan hanirum span • * Evai h3 VeI'
geten. zwart . grwt zij1 kans. 

14 • • • Pg4 ! 
15 ~ f5 ! 

Veel sterker dan 15 ••• Pe3: 

16 lg4: fg4 
17 f4 ef4 
lB Tf'4: 

M:leili.J<er heeft zwart het na 18 Lf4: c4( ! ) • 
Na 19 bc4 (vrij.Nel ged,,.u)gen daar 19 Pc4: 
faalt cp 19 •• , Pc4: 20 bc4 D:5t! 21 Ktû . 
Ix4: of ede ·20 ••• g5 . 21 1g3 m:t 
22 Kfl: . ~:+ iret in beide gevallen cp zijl 
mirst picnrinst) kan zwart het tenninste · neg 
cp allerlei roonieren frut doen. ~ kal 
niet van de. ''penning' van de witte leper op 
f4 gebruik rraken of met de loper cp a4 nem:n, 
wat er op i,et eerste ge-d..cht aa1.ld<ke]jjc ui 'b
ziet ( gedekte vri_picn) • Enige varianten: 

19 bc4 l:c5t? 20 Khl g5 _ 21 Pd3 ! Ix7 22 Ie3 
m:t Z3 m: La4: 24 ll32 ·Le8 25 'Ibl Pd7 
( 25 • • • Ta6? 26 I:b2 ( de valstr.ik 26 'lb6:? 
'lb6: Z7 D:1.5:?? 28 Tolt is · gena<kelij< te · 
venrijien) Id8 Zl c5! ! ) 26 Ih3 'IbB Z7 c5! 
Kfü 28 Tfit Lf7 29 e5 ! en zwart is in 
grote nood. 

19 bc4 Pa4:?!20 Pd3! Lf6 21 Ih3 b5 ?! (be
ter 21 • • • Pc5 22 Pc5: Ix5 ·:t Z3 Ktû b5 
24 cb5 I.b5: 25 cA :j: ) 22 cb5 Pc3: Z3 b6! 
Pe2f-24 ·Khl Pel: 25 Tel: 1l:J8 26 b7 Ta7 
Z7 Pc5 I.e8 ( Z7 • .'. Tf7? ( TcB?) 28 Pd7: m 
29 Tee· ; Z7 • • • Dc7? 28 Ld6: ! ) 28 Pc4 le7 
(28 ••• le5? 29 le5: de5 30 c'.6!) 29 Dg3! 
Tf6 30 e5!?Tf5: 31 Df5: dc5 32 d6 En ru 
bijv. 32 ••• Ib7: 33 de7 De7: 34 Ptf:i en wit 
heeft remi.sekan.sen. 

1-èt beste is ci.Js "eewcudig'' 19 ••• Pc4: 
20 Pd3 (20 Pc4:? Ilcgt als boven) ~: 
21 I.d2: m: 22 m: Dc:4 Z3 R:>2 1x5t 
24 Kh1 Lf6 25 rb3 b5! en zwart heeft gpe
de vooruitzichten, bijv. 26 Pd3 ba4!? en ru 
i$ Zl , Pc5: ab3 28 Pd7: · of 28 Rl6 awol
doende qmt de pi~ 0001:'lopEn, near na 
28 Fb3: a4 29 Pe5 a3 30 Tal a2 31 g3 
( er dreigde 31 •• . Tu8) resteert .een la3tig 
eind3pel net eb betere kansen vcxr zwart. 
Het vernijden van daneruil met Z7 Il:>7 D:1.7 
28 Il::l2 Tu8 29 Ia2 Il:>7 ljJ{t m.instig voer 
zwart, te:Nijl hier 28 Ia7: wit q:niruw de 
beste k:mm . geeft. 

* o ITel3ch , wat koet"rtert g).j ipele irq) · 

Analysediagran na 18 Lf4: c4 

a b c d e f g h 

Terug naar de prtlj. 

lB • • • T:f4: 
19 Lf4: 'I'f8 
20 '.Pd'3 

20 Ie3 helpt niet want na 20 • • • c4 
km wit niet cp b6 nemen, zcels een
vrudi.g te zien is. 

20 • • • c41 
21 bc4 Pc4: 

Q:k hier &.erker da'l la4: en Pa4:. 

22 Pc4: Dc:4: 
Z3 R:)2?? 

Fens bltn:Jert in slechte stellir:g. Na 
Z3 Tal Te8! (niet 23 ••• De4:? 24 Tel) 
24 Fb2 1xst 25 Ktû Lf6 heeft zwart 
echter groot vocrdeel. 

23 • • • Ix5f-

Wit geeft het cp. 



VAFJ.A 

Ljwojevic heeft in het Hoogoventoernooi tegen 
de. Firm:i.an een mij"i,s inziens belang.,iekkende 

· m curleuze versterking gebracht in een vari
ant van de ltrjdorf met 6 lg5. De pers meldde 
niet meer dan dat de Firian "overrcrrpeld" z.o.i 

; zijl, Il$l[' ZO.:~ het niet helaraal. Na de be-
kmde beginzetten 1 e4 c5 2 Pf3 d6 3 d4 cd4 

'. 4 Pd4: Pf6 5 Pc3 éf> kant de Lg5-variant cp het 
1 

·berd net 6 1g5 e6 7 f4 1.Ja7 8 Df3 fu7 9 0-0-0 
· Fbd7 10 g4 (alternatieven 10 Ld'.3; 10 Dg3; 10 
. Ie2) b5 11 Lf6: Pf6: 12 g5 Pd7 13 f5 Pc5 

(ooöfdvoortzetting; cx:i< 13 • • • 1€,5:t 14 Kbl Pe5 
15 Ill5 is nogelij<, en dan bi.jv. : 15 • • De7 
16 Pe6: Le6: 17 fe6 g6 18 e:f7t Kf7: 19 De2 
Kgl 20 Pd5 M3 . 21 Ih3 (21 Del lh4 . =) Tf8 =~ 
Ervin-Gligoric, IBA 197'2) 14 h4 b4 15 R>l !? 

àiagran na 14 • • • b4 , 1s R:>1,? 

Ljt00jevi~ finni.an 

6 

4 

a b c · ~ e f g h . . 

Tot ru toe was alleen 15 Pce2 bekend, z.ce1s 
De Finnian bi.jv. van Wed:>erg voargesch:>teld kreeg 
in Oslo 1!:84. Hi.j vervolgde met het door de treo
rie aari:>evolen 15 ••• · e5. 16 f6!? ed4 17 fe7 · 
d3! 18 cd3! Pd3:t 19 Kbl Pe5 is dan= (Ges- .. 
203:z",Bielczyk, Trz;yncu 1970/71) en theorie. Wed
berg speelde 16 Fb3, E.d ï zet die zwart volgens 
N.Jnn/stean voordeel zru kurnen bleigen via de 
variant 16 • • • Ib7 17 Pg3 Tc8 18 'Ih2 d5! . 
19 Pc5: Ic5: 20 ed5? ! 0-0 21 Ld3 Da5 22 Kbl . , 
lgl! ! + (Polovod:i.n-Azm:riparashvili, lS:R 19:J:>). · . 
Deze variant is echter niet gefon:::eer'd en de inf<X'
rrator stelde de v~ 18 Pc5: fu5: 19 Ld3 
Ia5 20 Kbl d5 rret cric'W.delij<e stellirg voor. Na 
15 Fb3 vervolgde . ne' ·F~ tegen Wed)erg dan 
eek met 16 ••. Pe4:·1 .' l3rc:Mne spëelde dit voor, het . 
eerst tegen ltm (Gjovik 1$3-) m kreeg na 17. De4:? 
U:>7 18 Td5 Tc8 -19 c3! Jl.)4 . 20 O'A: Tc4: 21 1€,2 
J..d5! · 22 Ld5: ~~: ~ karsa'l, We<l>erg verbeteI'-

de in de rmti,j tegen de Finnian rret 
17 I.g2l ~:volgde 17 ••• Ib7 · 18 De3 
c5 19 I.e4: de4 20 Pg3 as · 21. f6! 
gf6 22 gf6 Tc8 2.3 'Ih2 Lf8 -~ Pe4: 
I.e4: 25 De4: Iffi 26 Kbl 0-0 ·met eeï 

mdlidelij<e stell~ die d:xr de FiI'
mi.é:11 ~ \\'erd, 

Terug naar het diagran. De pointe Vl:11 

de witte q:stell~ is arler andere 
dat zwart na 15 • • • e5 16 f6 ed4 
17 fe7 gee1 d3 meer.km spelen rret 
de'l.elfde beooelirg als na 15 Pce2. 
!Vaar 'Wt dan? ~ ]5 ••• Ib7 kant 
16 fä6 fe6 eri de rckade 'la'dt ve!'

hirm'd t.enó,j1 Ic4 in de ste,U~ 
blijft. ~ schij1t dat ~ En Mi.
les q, deze stellir:ig gebroed hebben 
m de "valstrik" die zij varl:!n hee:rt 
H::x%?;scrl ~ ~everd. ~laas 
kEt'l ik het verlocp van ooze p;irtij 
niet, neer ik denk de cruciale vari
ant met 15 • • • e5 begint En dan zo 
scherp roogelij<: 16 f6 ed4 17 fe7 
en A) 17 • • • le6 ( ~ Lc4 geri.àlt 
met de ~ 18 ••• b3; dit km 
<mBt'het i:eax:.a ru niet cp d4 m f4 

-g"E!'iàlt staat, :zaus bij de bekende 
s~ met Pe2) 18 b3 (18 Td4:? 

. b3! 19 a3 Pa4 20 c3 Eb6 of 19 e5?! 
ba2?2Ö fua:t Ke7:' 21 IhS?(effit 006: 
22 ra7t Ld7 ,2.3 Tffi:f Kd6: 24 I:b6i
Ic6 25 ~ Tc:6 en wit wint) fb3t 
m ~ wint, naar na 19 '•. ;. de5 
wint ~ ,nà 2) IÀlB: Ke7: 21 I:h8: 

· ed4 22 a3 d3 ! zeer, waarschijnlij<) 
Ia5 !? 19 ~ ( of 19 e5 Ke7: 20 ed6 
Kd7 21 Td4:D92: 22 Lc4 Tf8 net cndli
delij<e pooi tie met kansa-1 vca< beide 
JS'tijen) Pa,4f!? 20 Kal (20 ba4 Le4: 
21 Kcl TcB 22 'Ih2. b.3!;) Pc3 21 Pc3: 
cb3: 22 e5 d5 2.3 lh3 Ke7:1 .; . · 
B) • • • Ib7 ( de füenati.sdïe aanval 
cp e4 haalt e5 uit de stelling en 
heeft ~ de beooelir:g De7: en 
()..(); _wit 1<an ru .echter áe diagooaal 
a2-h1 in betl t nemen) 18 Lc4 ne1: 
19 ln5 (of 19 Td4: 0-0 (19 ••• I.e4:? 
20 'lë4: De4: 21 De4: Pe4: 22 Ld5 + - ) 

· 2) Pd2 net de beooel~ Tel, · Ld5 m 
.Pc4 ~ ) · 0..0 2) Td4: ( of 20 Pd2 f!f;

volgd oocr Pc4 en Td4:) Tf'e8 21 U:>1: 
Ib7: 22 Pd2 TacB 2.3 Pc4 !? Pe4: 
(Te4: 24 Te4: (24 Pl:B?? Td4: ! 25 R:>7: 



25 ••• Tdl:t - + ) De4: (Pe4:?! 25 FOO: FOO: 26 Td6:! ) 25 De4: Pe4: 26 Td4 =) 23 Df4! Kf8 
(met de bed:,el~ 24 ••• d3) 24 FOO: FOO: 
25 T<l>: Tffi: 26 M3:f Kg8 'Zl ~ Kf8 
28 D:l5 t =; 

2 Peter van Baarle - Rwd vm Mage!1 

l'èuurlijt is de2le a,alyae niet carpleet, 
naar ze illootreert dat zwart net scherp · 
spel ~ t.egeriaB:11 h:uit. En àls w:i. t 
daaran q:> 15 • • • e5 met 16 A:>3 él1tw:xrdt 
h:uit hij Wëet'SdJijilijt bet.ere ka"ser1 q:> VOCX'
ooel, daar de ~ grap Pe4: niet rreet' 
iocgelij< is~ lrl3. 
tb 15 R>l!? ~ De Finni.m in de feut rret 
15 ••• Ih7? 16 fe6 fe6 17 Pd2 e5? (17 ••• 
TcS met de dreigirg 18 • • • Pe4: en missdlien 
:zelfs J7 • • • d5 bieà:n neer wee.stad) 
18 Pf5 0-0 (De Firmia1 heeft een f~ef plai 
gevolgd met het aatBt:urEn q:> kcrte r<N:de en 
Ljubojev:i.c toc:nt ebt &n) 19 J.c4'j" Kti3 20 g6! 
tg3 21 I:g4 d5 22 Pe7: De7: 23 ed5 Tad3 
24 Dg5! ( de dane mool<ke1 t een versdlr:ikke
lijte kn:dlt) Tfe8 25 Pf3 T<l> 26 h5 f#l5 
'Z7 Ih5:t Th6 28 ~! en zwart f?iI,f het rrear 
een3 q:,. 

Tenslotte enige s;t.ell~. 

Rwd vm M:geri - Pieter de Wit 

1 

7 

5 

4 

3 

a b c d e f g h 

2'Mlert heeft de cpen:itg · niet goed gespeeld en 
zidlzelf extra leed berà<kend ÓJa" q:> de 
laatst.e zet de vergif'ti.gàe picn q:> e5 t.e M
rren. \èt speelt w:i.t? 

Zie diagran rechtsbc:Nen. Wit heeft zeer risltart 
een picn q:> c7 ge n1e I m na 11 • • • TacB is hij 
ret 12 e3 def'ini tief de feut ~- Zwart 
wint net:eciaal. · 

3 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

a b c d e t g h 

a b c d e f g h 

Wit dreigt Pa5: en heeft dridelij{ o
verwicht. Zwart heeft edlter oog een 
~t.e m:gelijd,eid. \lèThe? 

·:y:~ t~ ~ S+8î 1.198 '.l:~ !J)d 9 :99JJ. :g;ry S :90c1:i,qi V 
lfI !t,\?I € !t>\?I i !178J. ë ~ '~ ~ .iaau xx:>11. apuaq:>tOII. ~11.I }{rrt(~ S! 
::r~8"4-11."8VD\ ~ ap .meu :t,eJ (80) ~ v €Cl :178J. E :178J. =1781 è rum it78 • • • t ( ·E 

•'.l-l8"4-îl."8VD\ ~ :+UîJ'l µ811\Z m €PI~€ iSJ.'I 89P è E9P •• • t ("ë 
·}{napq:, t.(rz t.(n-t> ~ -J. ap ~ ~"(8M.El:l ~ ·~aq:, >po µeMZ ~ ;. + i,4.S<n t < ·t 

=~tcb 
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Partijanalyses · 

SGA-cup, 5-11-85: US-MEMO 1f-2f 

Wit: G.P. Ballon (2262) 
Zwart: Paul van der Werve 

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pb3 Lb4 
4. n rr- 5. ä; Lië3 6. oc,~ 
Bal!on veretelaê' me na afloop 
dat hij het f3-systeem al jaren 
speelt en liet me in hoog tempo 
enkele mogelijkheden zien. Het 
idee Ph5 kende hij alleen in 
combinatie mat c5, niet met d5. 
De dreiging is natuurlijk Dh4s, 
de bedoeling wit's ontwikkeling 
te verstoren en e4 zo lang ·mo
gelijk · tegen te gaan. 
?. g3 ••• Mischien komt direct 
?.~ in aanmerking,om na f5 met 
8.e41 te vervolgen.Op f4 volgt 
9.Pe2 en wit lijkt zijn idee 
(het opbouwen van een sterk pion
nencentrum) verwezenlijkt te heb
ben. • •• t"5 a. cxa5 f41? 
Dit pionol'l'er is e ëöiisequentie. 
Na a. . •. exd5 9.e41 :::r4 10.Kf21 
heeft wit weer zijn zin,terwijl 
a ••• Dxd5 me achter het bord 
geen "mooie" zet leek, al is dit 
oordeel niet zo makkelijk met va
rianten te ondersteunen.Waar
schijnlijk is 9. Dd3 sterk,bv. 
Pf6 10.Lg2 ! · 

Bte _lling na a •••• f4!? 

Een boeiende stelling! Wat is 
voor wit de beste methode de pion 
te verschalken? 
A) 9. gxf4 Dh4s 10.Kd2 Pg3I 

11. hxg3 Dxli1 12.Ph3 exd5 met 
ttgezonde" kwaliteitswinst 

B) 9.Lxf4 Pxt4 10.gx:f4 Dh4s 
11.Kd2 Dxf4s 12. e3 Df6 
dxe6 Lxe6 met compensatie 
voor de pion,omdat wit nog 
steeds ontwikkelingsproblemen 
hefft en een slechte konings
stelling.Wel heeft hij een 

. sterk centrum, zodat de si
tuatie al met al onduidelijk is. 

C) 9.dxe6 een nog gecompliceerdere 
voortzetting, nu kan: 

01 ) 9. • • h:g3 \ hxg3? Pxg3 
11.Th31? Pxf1 Kxf1Lx:e613.Tg3 
0-0 met onduidelijke stelling. 
Wi t ·:hee.tt echter sterker na 
9 ••• fxg3, nl: 10.d51 Dh4 
11.D441 g2s 12.Dxh4 gxh1D 
Dxh5s g6 14.De5 en wit staat 
gewonnen. dus 

02) 9 ••• Iixe61 Nu kan variant 
B)>ntstaan.Sterkere varianten zie 
ik niet voor wit. 
D) de partijvoortzetting,die me 

minder lijkt voor wit danB) 
9. Da4s c6J pogingen er zonder 
pioiiö'l?er"onderuit te komen fa
len, bv. 9 ••• Ld.? 10.Db3! of 
9 ••• Dd? Dxd? Lxd? 11. dxe6 ge
volgd door 12. g41 
10. dxc6 Pxc6 11. U2 0-0 
12 • .ff jleis ..!.!..l?..!. --VeeTsterker 
natuurli an--rx-g3. Wit kan nu 
zijn sterke centrum nie~ vormen 
en blijft na zwart'è 13 zet in 
ontwikkelingsproblemen. 
13. f;!:3 Pf61 dreigt zowel Pg4s 
als s 14. K~ PÎ! 15. Id2 
ill het .. ia '.·noo zal:e jk de" 
essentieele zet meteen te spe
len.Na het voorbereidende Xh8 
zou wit 16. f4I spelen, waarnahij 
zich normaal kan ontwikkelen .(Pf3) 
terwijl e5 voorgoed verhindert is. 
De vraag is alleen;kan wit gebruik 
maken van penningsmogelijkheden 
op de diagonaal a2-g8? 

Stelling na 15. •• e5J 

z.o.z. 
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A) _,16-. dxe5 ' ~e5 :17~De4 en _nu: 
A1 ,17. · .•• PfG- 18 .• Dxe5··Dxd2s 19.Pe2 
Te8 20.Db5 Ui? -~".1.Dc4s Kh:8 22. · Ta2 m'èt ·<;>nduidelijk spel 

, i2 . :17. ~. Pb6 l _ 18.Dxe5 Dxd2s · 19. Pe2 Lf51 .Zwart _stàat :m.i. overwegend(N.B. Pb6l schakelt 
·neie uit ) ~n maakt -Lf5-mogelijk) · . B)_.16. Db3 Leçl 1-7.Lè4' Pa51 
C) : -16. ' tó4 Kb.8 -~n-. nu volgt zo- wel .· op Db3 :als op Pe2 Pb61 ,terwijl -na 1?.Lxd5 Dxd5 zwart bij betere stelling pion d4 _terugwint Het is dus ni ·et niogelljk iets met de -pen.ning ·te -dóen.witspeelde 
dan oók: 16. T_e1_ nu zou op Kh8 eenvoudig dxe;-'volgen fil!§..1-- · 
17. Db3Î .. Kh8 18e · Le2· exd4 ~9.~ om de p on te houden ·; 19. LxC,.4 Pxd4 20.exd4 Dxd4 herstf;!lt -het materiê lè evenwicht m_et duidelijk . zwart ontwikkelingsvOordèel. 19 •••• Pd5 
20. cxd4 -? _! Veel grotere prob _lemen st'ë!t Lxd4,omdat na Pxd4 
21. Txd4 · (of -_ ook exd4) Pe3s _ 
22.Kf2 -Pg4s 23.Kg2 zwart niet veel meer heeft .dan remise door 
eeuwig sxhaak.Ook 21. • ~-_ Le6 . levert nietà op wegéns 22, c41 zwart moet direct 20 • . ,. • Le6 1 . 
spelen.Nu volgt op 21. c4 Pf4s 
22. gx:f4 Pxd4 23. Db2 (De3 . Pf5l) Txf'4 24. Pe2 Dg5s met overweldi
gend spel voor zwart.Interessante 
en kritieke varianten ontstaan na: (na 20. Lxd4 Le6) 21.Dxb? Pxd4 
22. Txd4 Tb8 en nu bv. 23. Dc6 Dg51 24. h4 Tb2s 25.Le2 (Pe2 Df61) Df6 en zwart houdt de druk vast, wat niet wegneemt dat de situatie onduidelijk blijft. Er valt onge-

' 

l twijfeld nog veel in .te ontdek- 1 

ken, dus - om met Blbm te spreken--- 1 , mocht je · de slaap ·niet kunnen vat- ! ·ten, pak dan het zak:schàakspelle- 1 

·tj _e .. • - 20. • •• Pa5 
21. Dd~ .W... Ik had hier Pc4 geplan , · maar dan kan nog Lc11 
22. Dd.2 Tc8 Dreigt Tc2,terwijl op 
23.Lër;'"'"vo~ Lxd3 24.Dxd3 ~Tc3. 
Op 23. Tc1. komt Pb3 24.Txc8 Dxc8 De1 (of De2) Te8.W1ts volgende zet is dus min of meergedwongen. · 23. ~ . Db6 - 24.; Ld~ Pc4 25. ~4 Txc4 26. r2r-

- • Eêa ûffitekende verd'ëärgingszet. 
26.Pe2 Tc2 ,2?.De1 1':l.6 28.Ld.2 ·Te8 
is kansloos voor wit.NtJ. ,, is , een kri- ; tiek moment ontstaan ·. Zwart staat 1 natuurlijk prachtig,maar a1s ·w1t ! "gewoon" Pe2 ·kan spelen is -het de 1 :vraag of _zwart nog wel zoveel heeft j Stelling na 26. Dt2 · · 

Ik ging eerst uit van de : waa.r
schijnlijk winnende zet 26 ••• h6, maar maakte bij het rekenen een 
merkwaardige fout,n1. 27.Ld2 Txd4 Pe2 Txd2 ·29.DxbG ,niet Txd2 Pe3s 30.Kg1 Db1s met winst) Txe2s 
30. Kf1 (Df2 Pe3s) PxbG 31.Kxe2 _ en nu dacht ik ·maar één ~tule voo:r -:.,l de toren te hebben,terwiJl h.e~ er , natuurlijk · twee zijn,zodat het ont _stane eindspel (zeker gezi .~ de _ potoentieële · vrijpion ., op de , ~ame
vleugel) te winnen moet zi~ _n, 
Na 26 •• ~ h6 moet wit dus Lc1 spelen,waarop kan volgen 27 ••• Te8 28. Pe2 Txe11 29.Txc1 Pe3s . _ 30.Kg1 Db2 31.Te1 Ld.3 en de witte positie lijkt me ondanks het materieële voordeel hopeloos. 
26. ••• Te8? Te weinig dwingend, maar voortlto'mend uit de vooronder-



~telling dat 26 ••• h6 27.Ld.2 
nog wel ging voor wit.Tot twee 
tellen kan soms best moeilijk 
zijn.~g3zien hiervan had ik 
wit's 29 zet ook overzien. 
2?. Pe2 ~ 28. h4 h6 
Hier'"1iäd Ilt"dus veëI vin ver
wacht,op 29.Lc1 kan Txe2! 30. 
Dxe2 Txc1I gevolgd door Pf4s 
met damewinst,op 29.Ld.2 volgt 
Tc2 met soortgelijke mogelijk
heden. Echter: 29. P!4I 
Een klap in mijn gezl'ruit,maar 
na enig nadenken zag dat zwart 
toch het initiatief kan houden 
29 .... Px!4 30. Lxf4 Tc3 l 
Dreigt niet .alleen Txa3,zoals 
wit dacht. 31. Tc1?! · om na 
Txa3 met Te? en""'!;ëS het initia
tief over te nemen,echter: 
31. ••• T~3INu volgt op 32.Dx.f3 
Le49 met amewinst.Achter het 
bord baarde me de mogelijkheid 
33. Te? Lxt3 34.Kxf3 · gevolgd 
door Le5 nóg enige zorgen,maar 
na D43s moet zwart toch kunnen 
winnen. Intussen begonnen beide 
spelers in tijdnood te komen. 
32. Kxf3 Lxe4s Een curieus en 
leerzaam moment, na 33.Ke2 .Lxh1s 
~.Le5 Da6s houdt zwart initia
tief,maar is de situatie ondui
delijk,Wit - in tijdnood - dacht 
echter als volgt: zwart neemt 
sowieso de toren op h1 terug en ·· 
gezien de aanwezigheid van onge
li~ke lopers kan ik mijn 1toning 
het beste op velden zetten van de 
kleur die mijn eigen loper heeft, 
zwarte velden dus. De ongelukkige, 
hij speelde 33. Ke3 ?? 

De lezer,wellicht gezeten achter 
een pilsje, zal de komende win
nende zwarte zet wel als normaal 
!~ -,rr!j ,,.~impel beschouwen.Mijn 
}- . ... ·-:--.. ~·- , ·~ . 

situatie achter het bord was 
echter een geheel andere:ik had 
nog slechts enkele minuten en 
de eerste impuls is natuurlijk 
"gewoon" de toren op h1 te pak:
ken,zoals gepland.Toen zag ik 
echter plots de matmogelijkheden 
en moest gaan rekenen.Het dromde 
om mijn bord en de tijd gaat in 
dit soort gevallen altijd wonder
lijk snel. het is van. twee dingen 
éen: of het gaat mat (dan win je, 
zoals bekend) of het verliest een 
toren (wat natuurlijk verl;iest). 
Terwijl het vlaggetje steeds ho
rizontaler begon te staan zag ik 
33. ·•• Lb1(of c2) 34.Kd.2 Dd3 mat, 
dat was makkelijk zat.Ook 34.Le5 
Dd.3s ·35.Kf4 Tf8s zag ik wel zitten 
hoewel achteraf geconstateerd moet 
worden dat 35. De4 mat wel zo sim
pel is. Maar hoe zit het nu met 
34. Kf3. Duidelijk was dat dan 
De4s 35.Xg4 tot weinig leidt, . 
dus moet zwart schaak kunnen geven 
op c6, dus moet in ieder geval 
33 ••• Lc2 i.p.v. Lb1. Dergelijke 
voor de rustig naspel ende :_. lezer 
triviale zaken zijn op dat soort 
momenten fascinerende ontdekkingen 
en dat maakt het actieve wed
strijdschaak: natuurlijk ook zo 
leuk.Maar dan na 35. Xg4 hoera, 
hoera,inderdaad Lf5s 36.Kxf5 
De6aat en ,gelukkig, 35. d5 Dxd5s 
36. Kg4 Lf5s 37. Kh.5 Df7 mat. 
Dus, met steeds minder tijd en 
waarschijnlijk een rood hoofd 
speelde ik het: JJ. ••• ~1 
Typisch is dan dat je er toch 
niet helemaal gerust op bent. 
Je hebt dan wel alles gezien, 
maar stel dat je iets overzien 
hebt,zou je dan toch niet het 
idee kunnen hebben "alles" ge
zien te hebben.Dat soort idote 
zaken ga je dan denken op zo'n 
moment.Merkwaardig genoeg stel-
de een knipoog van Coen van der 
Heyden me ineens wel op mijn ge
mak: natuurlijk yik sta gewoon 
gewonnen! Er volg.te npg: 
34. ·Kfi -Dc6s 35.~ ·If5s en 
wit g op, mij acliterla end met 
het het verlangen een ieder die · 
het horen wilde te vertellen dat 
ik van Ballon gewonnen had. 
Op wat voor onbenulligheden een 
mens al niet trots kan zijn! 



Helaas ontbreekt me de tijd ·mijn analyse van de parti;J -v.d.Werve - A. van Oosten (2126) uit de externe wedstrijd · Utrecht 2.-us 1 (at - . 1t) ,. .. · van 14 december 1985 in zijn geheel uit te typen. Ik zal alleen het wel aardige slot laten zien. Zwart had n$t met 22 ••• h?-h5 een beslissiende fout gemaakt. Hij wilde de dreiging h4-h5 verhinderen,maar had de tussenzet 22 ••• ·Db6 in moeten lassen.Na ·23. De2 h5 24. Dc4! houdt wit · dan de druk vas:b, maar uit is he~ nog lang niet. 
· · , Stelling na 22. • •• h7-h5? · J ~- ,• ' 

' 

·' 

23. Td?sl Een ·correct .-kwaliteitso!:ter t vond ook mijn tegenstander . die het om reden van '.Lxd7 24.Txd?s Te? ·25.Txe? Pxe7 26.Pd4 weigerde Zwar-t .. heeft hier echter nog de verde_diging 26. • .Pf5 27.Pe6s Kf? 28 .• Pxt8s Kxf8 29.De4 waarna wit wel bét~r ,staat,maarnog n;et duidelijk gewonnen •. I _k was ~èhter iets veel · scherpers van -plan · ,nl. . na 23. ~,•:. Lxd? 24.!Pzd?ià Te7 25·.;Pd4 ·U Txd? 26.P~6s :dit was ik nog aan , het uitrekenen.26 .... Kb:7 2?.Pxf8s en Pxd? is ·duidelijk evena .~s·. . , 26. ~~Kh8 Dh6s enz. Tijden,s de partij ging .mijn voornáamstë zorg uit naar 26 ••• Kt7 2?.Dh61 en ik zag tot mijn genoegen louter .· winstvarianten. Wat betreft 26 ••• Kg8 . was ik nog ·niet verder gekó~en ~an het · oordeel "en de zwarte ' koning wordt , vastgehouden in de hoek".S'av9ri4s drong het tot me door dat , na · 27 • . Dh6 T8f?J natuurlijk de kritieke variant ontstaat.Het kostte nog 

-- ---~ 

nog aardig wat moeite eeri winnende v.oortzetting te vinden,maar het is gelukt,nl. 28. Dxg6s Kh.8 29. Dxh5s (een gratis pionnetje) _Kg8 (Th7 De8mat) ;o;Dg6s Kh8 31. Pf81 ! . . .. 

. . . . . .. 1 Ondanks de geweldige zwarte materie i . . . 1 le vvorsprong staat wit ·gewonnen. i lile dreiging is 32. Dh6:S Kg8 · . . 1 33.Pg6 met ondekbaar mat op h8 • 31 ••• Txf8 32.Dh6s Th? 33. Dxf8 is mat.Op 3j _._2_;,.Tg? komt:Dh6s Th? 33. Pg6mat. . · · . .· . Zwart heeft geen mogelijkheid · . de -diagonaal a2-g8 te "plomberen" (31. • .Td5 . 32 .• Dxf?) veld: g6 ~ niet gedekt worden !;1. · •• Pe? " 32.Dxf?) . en een variant al~ 31 ••• De? 32.Dh6s .·Kg8 3·3.~g6 . Td1s 34.Kh2 e4s 35.g3 is ui:tstel van executie.Kortom.na aanname . van het kwaliteitsoffer Wint wit l gef Qrceerd met Pd4 I 1 · . . 23~ · ••• iï2 .,:l'1t stelt wit n<?g . • ' voor pro emen,omdat .Pd4 essen~ieel ts · en nu niet kan ., bovendien _ ·~ei~ ·nivellering door Lxt3 · · · 24. T1d6l Nu dreigt wel Pd4 en na ~houdt Df3 de stel ·ling onder druk.De kritieke variant is nu natuurlijk · 24. • .Lxd? 25·.Txd? • Hoe moet zwart .de . dreiging Pd4 te4 ,;_:J gengaan?Het beste lijkt 25 ••• Tf? om na .26.Txb? Pd5l te spelen met onduidelij .ke vérwikkelinge ,n. Na 26.Lxt? 'Kxt? 2?.Txb? Dxa4 28. Txa? Dxc2 29.Dc5! is het matetieel gelijk,maar .wit houd't zwart _~ ,? in de klem.Er dreigt bv. Dc4s en ,,Je,: De6,terwijl op bv. Db3 volgt Pd2 . en Pe4 • .-0p 25 ••• Db6 volgt de par.,:...: tij. 24. .. • .a2§ 25.E2! ·1 · LxdZ . 
. _,, : 



Natuurlijk laat 
et verleiden tot het 
de dame,~ant na 26. 

27.Dxd4 axb6 28. Dxd? 
... art nog spel.Het kwali

r blijft goed.Na lang 
gaf zwart,tot verwonde
omstanders, mij de hand 

... l:l'l!cave en terecht: 

otstellin 

Zie de volgende varianten: 
A) 26 ••• exd4 ~?.Txe?s enz. 
B1 26 ••• Tt? 2?.Pe6s Kh? 

28. Dxb6! axb6 29.Pg5sl fxg5 
30. ~? met stukwinst 

B2 26. •• Tf? 2?.Pe6s Kg8 
28. Dxb6 axb6 29.Pd8I met 
kwaliteitswinst bij gewonnen 
stelling 

B3 26 ••• Tf? 27.PeGs Kh8! en nu: 
B3a 28.Pd8 Th7 (Tgl 29.Dh6s Th? 

30.Pf?s Kg6 31.Pg5s enz.) 
29.Dxb6l axb6 30.P.t?s Kg/ 
31.Pd6 T?h8 32.Pxe8s Txe8 
33. Txb? gevolgd door Txb6 
met een glad gewonnen eindspel 

B3b 28.DxbG axb6 29.Pc? Tf8 
30.Lxt? ~? 31.Pd5 Pxd5 
32. ~ met eveneens een to
taal gewonnen eindspel. 

C) 26 ••• Kh? 2?.Pe6l Dxe3 (na bv. 
Tf? volgt variant B2) 28.Pxf8s 
Txf'8 29.Txe?s en wint 

Helaas heb ik ook geen tijd meer 
wat aanvullende analyses op de inte
ressante bespreking van Bert Westera 
van zijn partij te .gen Swagemakers 
in de vorige Schakeling 

" 

te publiceren. 
Mischien dat iemand in de 
volgende Schakeling wat 
reacties op mijn partijanalyses 
kan geven2 Ik zou dat leuk 
vinden.en het scherpe karakter 
van beide partijen leent zich 
er goed voor. · 
Bovendien heb ik dan niet het 
idee dat· ik dit ellendige uit
typen (het analyseren op zich 
is alleen maar leuk) ·-:--· ... ,., · ~ '· ·. 
voor de kat zijn kont zl~ te· 
doen. 
Dus•••••• 

Paul van der Werve 
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